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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

********************* 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เป็นปีท่ี ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้

ประกาศว่า 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการจัดระเบียบบริหารของตาํบล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไวโ้ดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี ้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญตันิี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแตว่ันนับแตว่ันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวนัท่ี ๑๓ธนัวาคม พ.ศ.2๕๑๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บังคบัอ่ืนในส่วนท่ีมีบญัญตัไิวแ้ล้วในพระราชบัญญัตนิี ้หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกบับทแห่งพระราชบัญญัตนิี ้ให้ใช้พระราชบญัญตัินีแ้ทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัินี ้

“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่” หมายความวา่ เทศบาล สุขาภิบาลและราชการ
ส่วนท้องถิน่อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตัง้ขึน้ แตไ่ม่รวมถึงองค์การบรหิารส่วนจังหวดั 

“นายอําเภอ” หมายความรวมถงึปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิง่อําเภอดว้ย 

“ตําบล” หมายความว่า ตําบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ีท่ีอยู่ นอกเขต
หนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีท่ีตําบลใดมีพ้ืนท่ีอยู่ท้ังในและนอกเขตหนว่ยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยู่นอกเขตหนว่ยการบรหิาร 
ราชการส่วนท้องถิ่น 

“คณะผู้บรหิาร”  (ยกเลิก)  

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญตัินีแ้ละให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบงัคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหนา้ท่ีเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตนิี ้

กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบงัคับ หรือประกาศท่ีมีผลเปน็การท่ัวไปเมือ่ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้
มาตรา  4  บทนิยาม”คณะผู้บริหาร” ยกเลิกโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ.2546 
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หมวด ๑ 
สภาตําบล 
------------ 

มาตรา 6 ในตําบลหนึง่ให้มีสภาตาํบลหนึ่งมีอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้ ให้สภา
ตําบลมีฐานะเป็นนิตบิุคคล 

ส่วนท่ี ๑ 
สมาชิกสภาตําบล 

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

มาตรา ๗ สภาตําบลประกอบดว้ยสมาชิกโดยตาํแหนง่ไดแ้ก ่ กํานนั ผู้ใหญ่บา้นของทุก
หมู่บ้านในตําบล และแพทย์ประจําตําบล และสมาชิกซึ่งไดร้ับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านใน
ตําบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตําบลหมูบ่้านละหนึ่งคน 

มาตรา ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึง่ได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มี
ลักษณะตอ้งหา้มเช่นเดียวกบัผู้มีสิทธเิลือกตั้งตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๙   ผู้มีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดร้ับเลือกตัง้ตอ้งมคีณุสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้

(๑) มีชื่อในทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรในหมูบ่้านของตําบลท่ี
สมัครรบัเลือกตัง้เปน็เวลาตดิต่อกันไม่นอ้ยกวา่หนึ่งปีจนถึงวนัรบัสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤตกิรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตาํแหน่งสมาชิกสภาตําบลสมาชิกสภา
ท้องถิน่ คณะผู้บรหิารท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่ รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุท่ีมีส่วนได้เสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับ
สภาตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไมถ่ึงหา้ปนีับถงึวนัรับสมัครเลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบัตแิละไมม่ีลักษณะตอ้งหา้มประการอ่ืนเช่นเดียวกบัผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๑๐ ให้นายอําเภอจัดใหม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดร้ับเลือกตั้งตาม
หลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีกําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๑๑ สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบัเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีป ี
นับแตว่ันเลือกตัง้ 

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบัเลือกตั้งดํารงตําแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมไิดม้กีาร
เลือกตัง้สมาชิกสภาตาํบลซึ่งได้รบัเลือกตั้งขึ้นใหม ่ให้สมาชิกสภาตาํบลโดยตาํแหนง่ปฏิบัตหิน้าท่ีไดต้่อไป 

 

 
มาตรา 8, มาตรา 9  แก้ไขเพ่ิมเตมิโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ ท่ี 5) พ.ศ.2546 



3 

มาตรา ๑๒  นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ สมาชิกสภาตาํบลซึ่งได้รบัเลือกตั้งพ้น
จาตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตหุนึ่ง ดังต่อไปนี ้

(๑) ตาย 

(๒) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอ่นายอําเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตาํแหน่งนบั
แตว่ันลาออก 

(๓) มีการยุบสภาตําบล 

(๔)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตําบลท่ีตนดาํรงตําแหนง่
หรือในกิจการท่ีกระทําใหแ้ก่สภาตําบลนัน้ 

(๕) สภาตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่งโดยเห็นว่ามคีวามประพฤติในทางท่ีจะนํามาซึง่ความ
เส่ือมเสียประโยชน์ของตําบล มตดิังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจํานวนสมาชิก
สภาตําบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 

(๖) นายอําเภอส่ังให้พ้นจากตําแหนง่ เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึง่ตามมาตรา ๙ หรือมไิดอ้ยู่ประจําในหมู่บา้นท่ีได้รับเลือกตั้งเป็น
เวลาติดต่อกนัเกนิหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลตดิต่อกันสามครัง้โดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร 

(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากตําแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทาง
ความประพฤต ิ

วรรคสอง(ยกเลิก) 

มาตรา ๑๓ เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาตาํบลซึ่งได้รบัเลือกตั้งวา่งลงเพราะครบวาระการดํารง
ตําแหนง่ ให้มีการเลือกตั้งภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วนัท่ีครบวาระ 

มาตรา ๑๔ เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาตาํบลซึ่งได้รบัเลือกตั้งวา่งลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก
ครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งท่ีว่างภายในหกสิบวันนับแตว่นัท่ีตําแหน่งนัน้ว่างลง เวน้แต่วาระ
การดํา รงตาํแหนง่ท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงหนึง่ร้อยแปดสิบวันให้สภาตําบลประกอบดว้ยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

สมาชิกสภาตําบลผู้ซึ่งไดร้ับเลือกตั้งแทนนัน้ให้อยู่ในตําแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๕ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมูบ่้านตามกฎหมายวา่ดว้ยลักษณะปกครองท้องท่ี 
ให้สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบัเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมท่ีถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาตําบลซึ่ง
ได้รบัเลือกตั้งอยู่ต่อไปจนกวา่สมาชิกภาพจะส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๒ 

 

 
มาตรา 12(4) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542 และวรรคสอง   
ยกเลิกโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542 
มาตรา 13 มาตรา 14  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 



4 

เมื่อมีการแยกพ้ืนท่ีบางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บา้นใหม ่ ให้สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รบั
เลือกตัง้ของหมู่บ้านเดมิยังคงเป็นสมาชิกสภาตําบลซึง่ไดร้ับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยใหส้มาชิกสภาตําบลท่ีมี
ภูมิลําเนาอยู่ในหมูบ่้านใด ให้เปน็สมาชิกสภาตาํบลของหมู่บ้านนัน้จนกว่าสมาชิกภาพจะส้ินสุดลงตาม
มาตรา ๑๒ และใหน้ายอําเภอจัดให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาตําบลซึง่ได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจํานวนท่ี
กฎหมายกาํหนดท้ังหมูบ่้านเดิมและหมู่บ้านท่ีจัดตัง้ขึ้นใหม่เพ่ือเป็นสมาชิกสภาตําบลท่ีหมู่บา้นนั้นตั้งอยู่
ในเขตภายในส่ีสิบห้าวนันบัแตว่ันท่ีประกาศตั้งหมู่บา้นใหม ่ เว้นแตว่าระการดํารงตําแหนง่เหลืออยู่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวนั 

วรรคสาม(ยกเลิก) 

มาตรา ๑๖ สภาตําบลมีกํานันเป็นประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบลคนหนึ่ง
ซึ่งนายอําเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 

รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละส่ี 

รองประธานสภาตําบลพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งตามวรรคสอง เมื่อ 

(๑) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่งนับ
แต่วันลาออก 

(๒) พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๗ ประธานสภาตําบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาตําบล และมีหน้าท่ีดําเนินการประชุม
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

รองประธานสภาตําบลมีหน้าท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเมื่อประธานสภาตาํบล
ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือตามท่ีประธานสภาตําบลมอบหมาย 

เมื่อประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไม่อยู่ในท่ีประชุมให้สมาชิกสภาตําบล
ท่ีมาประชุมเลือกกันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

มาตรา ๑๘ ให้มีการประชุมสภาตําบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้องมีสมาชิก
สภาตําบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

การลงมติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ท่ีมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนใน
พระราชบัญญัตินี้ 

สมาชิกสภาตําบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๑๙ สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการท่ีปฏิบัติงาน
ในตําบลนั้นหรือจากบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 
มาตรา 15 วรรคสาม   ยกเลิกโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบรหิารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
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ให้นายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 

 

มาตรา ๒๐ เลขานุการสภาตําบลมีหน้าท่ีรบัผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและ
งานอ่ืนใดตามท่ีสภาตําบลมอบหมาย 

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตนิี ้ให้สมาชิกสภาตําบลและเลขานุการ
สภาตําบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

ส่วนที ่๒ 
อํานาจหน้าที่ของสภาตําบล 

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

มาตรา ๒๒ สภาตําบลมีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการและ
งบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะส่วนราชการในการบรหิารราชการและพัฒนาตําบลปฏิบตัิหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี และหนา้ท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแหง่กฎหมาย สภาตําบลอาจดาํเนินกิจการภายในตาํบล ดงัต่อไปนี ้
(๑) จัดให้มนี้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) จัดให้มแีละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๓) จัดให้มแีละรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา 
ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๔) คุ้มครองดแูลและบาํรุงรกัษาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
(๕) บํารุงและส่งเสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

มาตรา ๒๔ กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจําตําบลซึง่ปฏิบัตหินา้ท่ีตามพระราชบัญญตัินี้
ต้องไม่เปน็ผู้มีส่วนไดเ้สียไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากบัสภาตาํบลท่ีตนดํารงตําแหน่งหรือใน
กิจการท่ีกระทําใหแ้ก่สภาตาํบลนัน้ 

ในกรณีท่ีกาํนนั ผู้ใหญ่บา้น หรือแพทย์ประจําตําบลกระทําการฝ่าฝืนตามท่ีบญัญตัิในวรรค
หนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวดัส่ังใหบุ้คคลดังกล่าวออกจากตาํแหนง่กํานันผู้ใหญ่บา้นหรือแพทย์ประจํา
ตําบล แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าเปน็การให้ออกจากตาํแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือ
ความสามารถไม่เหมาะสมกบัตําแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยลักษณะปกครองท้องท่ี 

มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของกํานนัและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายวา่ดว้ยลักษณะ
ปกครองท้องท่ีในส่วนท่ีเกี่ยวกับกิจการใดท่ีกําหนดไวแ้ล้วในแผนพัฒนาตําบล ให้กํานันและผู้ใหญ่บ้าน
ดําเนินการให้สอดคล้องกบัแผนพัฒนาตําบล 
 
 
มาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542 
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มาตรา ๒๖ ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหนว่ยงานใด ในพ้ืนท่ี
ตําบลใด ให้ส่วนราชการหรอืหนว่ยงานนัน้คํานึงถงึแผนพัฒนาตําบลนั้นด้วย 

มาตรา ๒๗ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของสภาตาํบล ให้ประธานสภาตาํบลเป็นผู้รบัผิดชอบดําเนิน
กิจการตามมตขิองสภาตําบล แต่สภาตําบลอาจมอบหมายให้สมาชิกสภาตําบลผู้อ่ืนดาํเนนิกิจการแทน
เฉพาะกรณีได ้

ในการทํานติิกรรมของสภาตําบล ให้ประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตาํบลและสมาชิก
สภาตําบลอีกหนึ่งคนรว่มกนัมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล ท้ังนี ้ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๒๘ เมื่อได้รับความเหน็ชอบจากผู้วา่ราชการจังหวดั สภาตําบลอาจทํากิจการนอก
เขตสภาตําบล หรือร่วมกับสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวดั หรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือทํากิจการร่วมกันได้เมื่อได้รบัความยินยอมจากสภาตําบล องค์การ
บริหารส่วนตําบล องคก์ารบริหารส่วนจังหวดั หรือหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องและ
กิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจําเปน็ต้องทําและเป็นการเกี่ยวเนื่องกบักิจการท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของตน 

ส่วนที ่๓ 
รายได้และรายจ่ายของสภาตําบล 

มาตรา ๒๙ สภาตําบลมีรายไดซ้ึ่งองค์การบรหิารส่วนจังหวดัจัดสรรใหต้ามหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังต่อไปนี ้

(๑) ภาษีบํารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตวแ์ละผลประโยชน์อื่น
อันเกดิจากการฆ่าสัตว์ท่ีจัดเก็บได้ในตําบลนั้น 

(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนญุาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไวท่ี้จัดเกบ็ได้ใน
ตําบลนั้น 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าดว้ยการพนันท่ีเก็บเพ่ิมขึ้นตาม
ข้อบัญญตัิจังหวดัในเขตตําบลนั้น 

(๔) ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ท่ีองค์การบรกิารส่วนจังหวดัได้รบัจัดสรร 
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
(๖) ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนตแ์ละล้อเล่ือน ท่ีองค์การบรหิารส่วนจังหวดัได้รับจัดสรร 

มาตรา ๓๐ ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินใหแ้กส่ภาตําบลเป็นเงินอุดหนนุ 

มาตรา ๓๑ สภาตําบลอาจมรีายได ้ดังตอ่ไปนี ้
(๑) รายได้จากทรัพย์สินของสภาตําบล 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาตําบล 
(๓) เงินและทรัพย์สินอ่ืนท่ีมผู้ีอุทิศให ้
(๔) เงินอุดหนุนและรายได้อืน่ตามท่ีรฐับาลหรือหนว่ยงานของรัฐจัดสรรให ้
(๕) รายไดอ่ื้นตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเ้ป็นของสภาตําบล 
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มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาตําบล ให้ได้รบัยกเว้นไม่ตอ้งเสียภาษี โดยตราเปน็พระราช
กฤษฎีกา ตามประมวลรัษฎากร และไมต่้องนําส่งคลังเปน็รายไดแ้ผ่นดิน 

มาตรา ๓๓ สภาตําบลอาจมรีายจ่าย ดังต่อไปนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินคา่ตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสด ุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดนิ ส่ิงก่อสรา้ง และทรัพย์สินอ่ืน ๆ 
(๘) ค่าสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหนว่ยงานอ่ืน 
(๑๐) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว ้

มาตรา ๓๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบลสมาชิกสภาตาํบล
และเลขานกุารสภาตําบล ให้เปน็ไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของสภาตําบลให้
จัดทําเป็นขอ้บังคับตามระเบียบและวธิีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด รายจ่ายซึง่กําหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจําปีนัน้ 
หรือมคีวามจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหมร่ะหวา่งปงีบประมาณให้จัดทําข้อบังคบังบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 

เมื่อสภาตาํบลจัดทํารา่งขอ้บังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปหีรือร่างข้อบงัคับงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมเสร็จแล้ว ให้เสนอนายอําเภอเพ่ืออนมุตั ิ

ถ้าข้อบังคบังบประมาณรายจ่ายประจําปีออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคบังบประมาณ
รายจ่ายประจําปกี่อนนั้นไปพลางก่อน 

มาตรา ๓๖ ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณการรักษา
ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา 

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของสภาตําบลใหส้ภา
ตําบลต้องปฏิบัตดิว้ยก็ได ้

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ให้คํานงึถึงลักษณะของพ้ืนท่ีจํานวนประ
ชาร รายได ้ความคล่องตวั และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตาํบลด้วย 

มาตรา ๓๗ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มกีารตรวจสอบการคลัง การบญัชีหรือการเงินอ่ืน 
ๆ  ของสภาตําบล 
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ส่วนที ่๔ 

การกํากับดูแลสภาตําบล 
------------------------- 

มาตรา ๓๘ นายอําเภอมีอํานาจกํากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าท่ีของสภาตําบลใหเ้ปน็ไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการดาํเนินการของสภาตําบลเป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกอ่หรืออาจ
ก่อให้เกดิความเสียหายแก่ทางราชการ หรอืไมเ่ป็นไปตามระเบียบขอ้บังคับของทางราชการ นายอําเภอมี
อํานาจยับย้ังการดําเนนิการดังกล่าวไว้เป็นการช่ัวคราวได้และรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวดัเพ่ือ
วินิจฉัย 

ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวดัเหน็วา่การดําเนนิการของสภาตําบลไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคับของทางราชการ ผู้ว่า
ราชการจังหวดัมีอํานาจส่ังการให้สภาตาํบลระงบัการดําเนินการดังกล่าว 

ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวดัเหน็วา่การดําเนนิการของสภาตําบลเป็นไปโดยชอบแล้ว ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังเพิกถอนการยับย้ังของนายอําเภอ แต่ถ้านายอําเภอไมร่ายงานผู้ว่าราชการจังหวดั
ภายในสิบห้าวันนับแตว่ันท่ียับย้ัง หรือผู้วา่ราชการจังหวดัไม่วนิิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตว่ันท่ีได้รับ
เรื่อง ให้การยับย้ังของนายอําเภอและอํานาจส่ังการของผู้ว่าราชการจังหวัดเปน็อันส้ินสุดลงตั้งแตว่ันท่ี
ครบกาํหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๓๙ หากปรากฏว่าสภาตําบลกระทําการฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบร้อยหรอืสวสัดิภาพ
ของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบตัิตามหรือปฏิบัตกิารไม่ชอบดว้ยอํานาจหน้าท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดอาจ
ส่ังยุบสภาตําบลไดต้ามคาํเสนอแนะของนายอําเภอ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวดัส่ังยุบสภาตําบลแล้วให้
สภาตําบลยังคงประกอบด้วยสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่งท้ังหมดจนกว่าจะมีการเลือกตัง้สมาชิกสภา
ตําบลซึ่งไดร้ับเลือกตัง้ใหม ่

ในกรณีท่ีการยุบสภาตําบลตามวรรคหนึง่เปน็ผลจากการกระทําของกํานนัผู้ใหญ่บ้าน หรือ
แพทย์ประจําตําบล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวไดร้ว่มกระทําการด้วย ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้บคุคลดังกล่าวออกจากตําแหนง่กํานนั ผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์ประจําตําบล 
แล้วแตก่รณี โดยให้ถือว่าเปน็การให้ออกจากตาํแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือ
ความสามารถไม่เหมาะสมกบัตําแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยลักษณะปกครองท้องท่ี และถ้าสมาชิกสภา
ตําบลโดยตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงกึง่หนึ่งของสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่งท้ังหมด ให้ผู้ว่าราชการจังหวดั
แตง่ตั้งบุคคลตามจํานวนท่ีเห็นสมควรเขา้ร่วมปฏิบตัิหนา้ท่ีกับสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง่ท่ีเหลืออยู่
จนกวา่จะมกีารเลือกตั้งกาํนนั ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดร้ับเลือกตัง้
ใหม ่
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หมวด ๒ 
องค์การบริหารส่วนตําบล 

------------------- 
มาตรา ๔๐ สภาตําบลท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงนิอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนั

สามปีเฉล่ียไมต่่ํากว่าปีละหนึ่งแสนหา้หมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉล่ียในวรรคสองอาจจัดตัง้เปน็
องค์การบริหารส่วนตาํบลได ้โดยทําเปน็ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในประกาศนั้นใหร้ะบุชื่อและเขตขององคก์ารบริหารส่วนตําบลไว้ดว้ย 

การเปล่ียนแปลงเกณฑ์รายได้เฉล่ียของสภาตําบลตามวรรคหนึ่งให้ทําเปน็ประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔๑ สภาตําบลท่ีได้จัดตัง้เปน็องคก์ารบรหิารส่วนตําบลตามมาตรา ๔๐ให้พ้นจาก
สภาพแห่งสภาตําบลนับแตว่ันท่ีไดป้ระกาศจัดตัง้ขึน้เปน็องคก์ารบรหิารส่วนตําบลเป็นตน้ไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธ ิสิทธิเรียกร้อง หนี ้และเจ้าหน้าท่ีของสภาตําบลตาม
วรรคหนึ่ง ให้โอนไปเปน็ขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

มาตรา ๔๑ ทว ิสภาตําบลหรือองคก์ารบรหิารส่วนตําบลอาจรวมกับองคก์ารบริหารส่วน
ตําบลท่ีมีเขตติดต่อกนัภายในเขตอําเภอเดียวกันไดต้ามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบลนัน้ โดยให้
นํามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑ ตร ี สภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตาํบลอาจรวมกบัหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีมเีขตติดต่อกนัภายในเขตอําเภอเดียวกันไดต้ามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขต
ตําบลนั้น โดยทําเปน็ประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้กําหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยดว้ย 

ให้นํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บงัคับกับการรวมตามวรรค
หนึ่ง โดยอนโุลม 

มาตรา ๔๑ จัตวา   ให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบลท้ังหมดและ
องค์การบริหารส่วนตาํบลใดท่ีมีจํานวนประชากรไมถ่ึงสองพันคน โดยให้รวมพ้ืนท่ีเขา้กับองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลอ่ืนหรือหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีเขตตดิต่อกันภายในเขตอําเภอเดียวกนัภายใน
เก้าสิบวันนับแตว่ันท่ีมีเหตดุงักล่าว 

การรวมกบัองค์การบรหิารส่วนตําบลหรือหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ใดตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบลนั้น 

การสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

องค์การบริหารส่วนตาํบลใดมีจํานวนประชากรไมถ่ึงสองพันคนแตม่ีสภาพพ้ืนท่ีเปน็เกาะ
หรือโดยสภาพทางภูมศิาสตร์ไม่สามารถตดิต่อกับองคก์ารบรหิารส่วนตําบลหรือหนว่ยการบรหิารราชการ
ส่วนท้องถิน่ท่ีจะไปรวมไดโ้ดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไมด่ําเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลนั้นกไ็ด ้
มาตรา 41 ทวิ เพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542 

มาตรา 41 ตรี วรรคหนึ่งและ มาตรา 41 จัตวา แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล ฉบับ ท่ี 5 พ.ศ.2546 
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ให้นํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคบักับการยุบและรวม
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑ เบญจ สภาตาํบลหรือองค์การบริหารส่วนตาํบลอาจแยกพ้ืนท่ีบางส่วนไปรวม
กับองค์การบรหิารส่วนตําบลหรือหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่อ่ืน หรือรับพ้ืนท่ีบางส่วนของสภา
ตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลหรือหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่อ่ืนมารวมดว้ยได ้โดยทํา
เป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหก้ําหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ไว้
ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย 

การสํารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพ้ืนท่ีในเขตสภาตําบลหรือ
องค์การบริหารส่วนตาํบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ตามวรรคหนึง่ให้เปน็ไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี ้เจ้าหน้าท่ีของสภาตาํบล หรือพนกังาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบรหิารส่วนตําบล ให้สภาตําบลหรือหนว่ยการบรหิารราชกาส่วน
ท้องถิน่ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงกัน ในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ให้เปน็ไปตามท่ีผู้วา่ราชการจังหวดัประกาศ
กําหนด 

มาตรา ๔๑ ฉ ในกรณีท่ีมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ ทว ิมาตรา ๔๑ ตรีมาตรา ๔๑ 
จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเปน็เหตุใหต้้องเพ่ิมจํานวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ ให้ดําเนินการเลือกตั้งเพ่ือให้มีสมาชิกครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกาํหนด และให้ผู้ได้รบัเลือก
ตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของสมาชิกอ่ืนในหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นัน้ เว้นแต่
วาระการดํารงตําแหนง่ท่ีเหลืออยู่ไม่ถงึหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สมาชิกของหนว่ยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่นัน้ประกอบดว้ยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

มาตรา ๔๒  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบรหิารส่วน
ตําบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

องค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีได้จัดตัง้เปน็เทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแหง่
องค์การบริหารส่วนตาํบล รวมท้ังให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลส้ินสุดลง และ
นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลพ้นจากตํา แหนง่นับแตว่ันท่ีได้มปีระกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตัง้ขึน้
เป็นเทศบาลเป็นตน้ไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธ ิสิทธิเรียกร้อง หนี ้พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลตามวรรคหนึง่ ให้โอนไปเป็นของเทศบาลท่ีจัดตั้งขึน้นัน้ 

บรรดาขอ้บัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนตําบลท่ีได้ใช้บังคบัในเรื่องใดอยู่กอ่นแล้วให้ยังคงใช้
บังคับไดต้่อไปเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะไดม้ีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนัน้ขึน้ใหม ่

มาตรา ๔๓ องคก์ารบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็นนิตบิุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิน่ 

มาตรา ๔๔  องค์การบรหิารส่วนตําบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลและ
นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบล 

 
มาตรา 41 เบญจ มาตรา 41 ฉ มาตรา 42 และมาตรา 44 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล ฉบับ ท่ี 5 พ.ศ.2546 
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ส่วนท่ี ๑ 
สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล 

มาตรา ๔๕   สภาองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบดว้ยสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ตําบลจํานวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึน้โดยราษฎรผู้มีสิทธเิลือกตั้งในแตล่ะหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนั้น 

ในกรณีท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลใดมเีพียงหนึง่หมู่บ้านให้สภาองค์การบรหิารส่วน
ตําบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีท่ีเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลใดมีเพียงสองหมูบ่้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนัน้ประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลจํานวนหมู่บ้านละสามคน 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เปน็ไปตามกฎหมายว่าดว้ยการ
เลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีกําหนดคราวละส่ีปีนับแตว่ันเลือกตั้ง 

มาตรา 46  สภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
( 1 ) ให้ความเหน็ชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาํบล เพ่ือเปน็แนวทางในการบรหิาร

กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
( 2 ) พิจารณาและให้ความเห็นชอบรา่งขอ้บัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนตาํบล ร่างขอ้บัญญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี และร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ 
( 3 ) ควบคมุการปฏิบตัิงานของนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล  ให้เป็นไปตามกฏหมาย 

นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตําบล ขอ้บัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคบัของทางราชการ 

มาตรา ๔๗  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลตอ้งมคีุณสมบตัิและไมม่ี
ลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ให้นําบทบัญญัตมิาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการเลือกตัง้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๗ ทวิ  ผู้มีสิทธสิมัครรบัเลือกตัง้เปน็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลต้องมี
คุณสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามดงัต่อไปนี ้

(๑) มีชื่อในทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรในหมูบ่้านของตําบลท่ี
สมัครรบัเลือกตัง้เปน็เวลาตดิต่อกันไม่นอ้ยกวา่หนึ่งปีจนถึงวนัรบัสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤตกิรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตาํแหน่งสมาชิกสภาตําบลสมาชิกสภา
ท้องถิน่ คณะผู้บรหิารท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่ รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุท่ีมีส่วนได้เสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับ
สภาตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปนีับถงึวนัรับสมัครเลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บรหิารท้องถิน่ 

 
 

มาตรา 45 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542 
มาตรา  46 และมาตรา 47  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับ ท่ี 5 พ.ศ.2546 
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มาตรา ๔๗ ตร ี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส้ินสุดลงเมือ่ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือมกีารยุบสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอ่นายอําเภอ 
(๔) ขาดประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลสามครั้งติดต่อกนัโดยไมม่ีเหตุอนัสมควร 
(๕) มิได้อยู่ประจําในหมู่บ้านท่ีได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาตดิต่อกนัเกนิหกเดือน 
(๖) เป็นผู้มีส่วนไดเ้สียไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีองคก์ารบรหิารส่วนตําบล

นั้นเป็นคู่สัญญาหรอืในกิจการท่ีกระทําใหแ้ก่องค์การบรหิารส่วนตําบลนั้นหรือท่ีองคก์ารบริหารส่วน
ตําบลนั้นจะกระทํา 

(๗) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ 
(๘) สภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามคีวามประพฤติ

ในทางท่ีจะนํามาซึง่ความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบรหิารส่วนตําบลหรือกระทํา
การอันเส่ือมเสียประโยชน์ของสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เข้าช่ือ
เสนอให้สภาองค์การบริการส่วนตําบลพิจารณา และมตดิังกล่าวต้องมคีะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี
ของจํานวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ท้ังนี ้ ถ้าสมาชิกสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์หรือโตแ้ย้งมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณ์
หรือโตแ้ย้งให้สมาชิกสภาพส้ินสุดลงนับแต่วนัท่ีครบระยะเวลาอุทธรณ์หรอืโต้แย้งดงักล่าว 

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดส้ินสุดลงตาม(๘) ผู้นั้น
อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมตขิองสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลไปยังนายอําเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีรบัทราบมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยระบขุ้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือ
ข้อกฎหมายประกอบดว้ย และให้นายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จส้ินภายในสามสิบวันนับแตว่ันท่ี
ได้รบัคําอุทธรณ์หรอืโต้แย้ง คําวนิิจฉัยของนายอําเภอใหเ้ป็นท่ีสุด 

(๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลใดมีจํานวนไมน่้อยกวา่สามในส่ี
ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดไม่
สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อมขี้อสงสัยเกี่ยวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลผู้ใดส้ินสุดลง
ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเรว็ คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเ้ป็น
ท่ีสุด 

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส้ินสุดลงตาม (๙)พร้อมกัน
ท้ังหมด ให้ถือว่าเปน็การยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล 

 
 

มาตรา 47 ตรี แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับ ท่ี 5 พ.ศ.2546 
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มาตรา ๔๘ สภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึง่
เลือกจากสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล ให้นายอําเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลตามมตขิองสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

มาตรา ๔๙  ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตาํแหน่งจน
ครบอายุของสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลหรือมีการยุบสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

มาตรา ๕๐  นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตําบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลพ้นจากตําแหน่งเมือ่ 

(๑) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอ่นายอําเภอ 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๙๒  

ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากตําแหน่งตาม (๓) จะดํารงตําแหนง่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอีกไมไ่ดต้ลอดอายุของสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลนัน้ 

มาตรา ๕๑ เมื่อตาํแหนง่ประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลว่างลง
เพราะเหตุอืน่ใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลแทนตําแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแตว่ันท่ีตําแหน่งนัน้วา่งลงและให้ผู้ซึง่ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๕๒  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลมหีน้าท่ีดําเนินการประชุมและดําเนิน
กิจการอ่ืนให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลมีหน้าท่ีชว่ยประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตําบลปฎิบัตกิารตามหนา้ท่ี และกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลมอบหมาย 

ในกรณีท่ีไม่มปีระธานสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลหรอืประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฎิบัตหิน้าท่ีไดห้รอืไมป่ฎิบตัิหน้าท่ี ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลปฏิบัตหินา้ท่ีแทน 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลครัง้ใด ถ้าไมม่ีผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชุม ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมาประชุมเลือกกนัเองเพ่ือทําหนา้ท่ีประธานในท่ี
ประชุมสําหรับการประชุมในครัง้นัน้ 
 

 

 

 

 

มาตรา 49 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับ ท่ี 4 พ.ศ.2546 
มาตรา 50 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับ ท่ี 5 พ.ศ.2546 
มาตรา ๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลครัง้ใด ถ้าผู้ทําหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมส่ัง
ปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แตม่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่ในท่ีประชุม
ครบองค์ประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลจํานวนไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลเท่าท่ีมีอยู่ในท่ีประชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมนั้นต่อไปจนกวา่จะหมดระเบียบวาระการประชุมหรอืสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลจะ
ได้มมีติให้ปิดประชุม และใหน้ําความในวรรคสามและวรรคส่ีมาใช้บังคบักับกรณีดังกล่าว 

มาตรา ๕๓ ในปหีนึง่ให้มสีมัยประชุมสามญัสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลจะกําหนด แตต่้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามญัประจําปีให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลกาํหนด 

นายอําเภอต้องกําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล และให้ท่ีประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบล 

กรณีท่ีสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลไม่อาจจัดใหม้ีการประชุมครัง้แรกไดต้ามกําหนดเวลา
ในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไมอ่าจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลได ้ นายอําเภออาจ
เสนอผู้วา่ราชการจังหวัดใหม้ีคําส่ังยุบสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

สมัยประชุมสามญัสมัยหนึง่ๆ ให้มีกําหนดไม่เกนิสิบห้าวัน แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ 

มาตรา ๕๔ ให้ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเปน็ผู้เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลตามสมัยประชุม และเปน็ผู้เปดิหรือปดิประชุม 

ในกรณีท่ียังไม่มปีระธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือประธานสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตําบลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้นายอําเภอเปน็ผู้เรียกประชุม และเปน็ผู้เปิดหรือปดิประชุม 

มาตรา ๕๕  นอกจากสมัยประชุมสามญัแล้ว เมื่อเหน็ว่าเปน็การจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล หรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีจํานวนไมน่้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตําบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ อาจทําคาํร้องย่ืนตอ่นายอําเภอขอเปิดประชุมวิสามญั ถ้าเหน็สมควรให้
นายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได ้

สมัยประชุมวิสามัญให้กําหนดไมเ่กินสิบหา้วนั แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องไดร้ับ
อนุญาตจากนายอําเภอ 
 
 
 
มาตรา ๕๒ วรรคห้า และมาตรา 53 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา 55 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบรหิาร

ส่วนตําบลมาประชุมไมน่้อยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าท่ีมี
อยู่จึงจะเปน็องค์ประชุม 

ให้นําบทบัญญัตติามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บงัคับกับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๖/๑  ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ตําบลมีสิทธติั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลหรือรองนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลในเรื่อง
ใดอันเกี่ยวกบังานในหน้าท่ีได ้

มาตรา ๕๗  ให้สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่งเปน็เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล โดยมีหน้าท่ี
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมาย ท้ังนี ้ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมี
มติให้พ้นจากตําแหน่ง 

 
ส่วนท่ี ๒ 

นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบล 
----------------------- 

มาตรา ๕๘  ให้องค์การบรหิารส่วนตําบลมีนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลคนหนึ่งซึ่งมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิาร
ท้องถิน่ 

มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครับเลือกตัง้เปน็นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลตอ้งมี
คุณสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ และต้องมคีุณสมบตัิและไมม่ีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนีด้้วย 

(๑) มีอายุไมต่่ํากว่าสามสิบปีบริบรูณ์ในวันเลือกตั้ง 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่่ํากว่ามธัยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก

สภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บรหิารท้องถิน่ หรือสมาชิกรฐัสภา 
(๓) ไม่เปน็ผู้มีพฤติกรรมในทางทุจรติหรือพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลสมาชิกสภา

ท้องถิน่ คณะผู้บริหารท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่ รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานกุารหรือท่ีปรึกษาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตท่ีุมีส่วนได้เสียไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถงึหา้ปีนบัถงึวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๕6/1 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 58/1 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๕๘/๒  ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหนง่นบัตัง้แต่วนัเลือกตัง้ และ
มีระยะการดํารงตําแหนง่คราวละส่ีปีนับแต่วนัเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๘/๓   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบรหิารส่วน
ตําบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบรหิารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายได้ไม่เกนิสองคน และอาจแต่งตั้ง
เลขานกุารนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลคนหนึง่ซึง่มิได้เปน็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
เจ้าหนา้ท่ีของรฐัได ้

มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลต้องมีคุณสมบตัิและไมม่ลัีกษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ 

มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลเขา้รับหน้าท่ี ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเพ่ือให้นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล โดยไม่มกีารลงมต ิ ท้ังนี้ภายในสามสิบวนันับแต่วนัประกาศผล
การเลือกตัง้นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล 

กรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลหรือสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีท่ีสําคญั
และจําเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคญัของราชการหรือราษฎร นายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลจะดําเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจําเปน็ก็ได้เมื่อได้มีการเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลแล้ว ให้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบลเพ่ือให้นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแถลงนโยบายโดยไม่มกีารลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีมกีารเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลให้กระทําโดยเปดิเผย 
โดยนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกใหส้มาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุกคนท่ีมาประชุมดว้ย 

หากนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลได ้ ให้นายอําเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํานโยบายแจ้งเปน็หนงัสือส่งให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลทุกคนภายในเจ็ดวนั โดยใหน้ําวธิีการแจ้งคําส่ังทางปกครองเปน็หนังสือ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีเช่นนี้ใหถ้ือวา่นายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลแล้ว 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายท่ีได้
แถลงไวต้่อสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลเปน็ประจําทุกปี 

คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปดิเผย ณ ท่ีทําการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด้วย 

 
มาตรา 58/3 มาตรา 58/4 มาตรา 58/5 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
มาตรา 58/2    แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
๒๕52 
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มาตรา ๕๘/๖  นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือ
ผู้ซึ่งนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลมอบหมาย มีสิทธิเขา้ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลและมี
สิทธิแถลงขอ้เท็จจรงิ ตลอดจนแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีของตนต่อท่ีประชุม แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๕๘/๗ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลจํานวนไมน่้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ มีสิทธิเข้าช่ือเสนอญัตติขอเปดิอภิปราย
ท่ัวไปในท่ีประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล เพ่ือให้นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลแถลงขอ้เท็จจรงิ
หรือแสดงความคดิเห็นในปญัหาเกี่ยวกบัการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยไม่มีการลงมต ิ

ญัตติตามวรรคหนึง่ ให้ย่ืนตอ่ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลและใหป้ระธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลกาํหนดวนัสําหรับการอภิปรายท่ัวไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวนัและไม่ชา้กว่าสิบ
ห้าวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัญตัต ิแล้วแจ้งใหน้ายกองค์การบรหิารส่วนตําบลทราบ 

การขอเปดิอภิปรายท่ัวไปตามมาตรานี ้จะทําได้ครัง้เดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 

มาตรา ๕๙  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอํีานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรบัผิดชอบในการบรหิารราชการของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลให้เปน็ไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตําบล 
ข้อบัญญตั ิระเบียบ และขอ้บังคับของทางราชการ 

(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมตัิเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
(๔) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
(๖) ปฏิบัตหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัินีแ้ละกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๖๐ ให้นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบรหิาร
ราชการขององค์การบรหิารส่วนตําบลตามกฎหมาย และเปน็ผู้บังคับบญัชาของพนกังานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างขององค์การบรหิารส่วนตําบล 

อํานาจหน้าท่ีในการส่ังหรือการปฏิบตัิราชการของรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล ให้
เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย 

ในกรณีท่ีนายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลไม่อาจปฏิบัตหิน้าท่ีได ้ให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลตามลําดบัท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแตง่ตัง้ไว้เปน็ผู้รกัษาราชการแทน ถ้าไมม่ี
รองนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลหรือมแีตไ่ม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได ้ให้ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล
เป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีมกีฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบงัคับ  ข้อบญัญตั ิ หรือคําส่ังใด   แตง่ตัง้ใหน้ายก   
องค์การบริหารส่วนตาํบลเปน็กรรมการหรือให้มอํีานาจหน้าท่ีอย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าท่ี
กรรมการหรือมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในระหว่างรักษาราชการแทน 
ด้วย 
มาตรา 58/6 มาตรา 58/7 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
มาตรา 59 มาตรา 60  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
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อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมตั ิหรือการปฏิบตัิราชการท่ีนายกองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลจะพึงปฏิบตัิหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ ข้อบัญญัตหิรือคาํส่ังใด หรือ
มติของคณะรฐัมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ข้อบญัญตัิหรือคําส่ังนัน้ หรือมตขิอง
คณะรฐัมนตรีในเรื่องนัน้ ไมไ่ด้กาํหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนงัสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัตริาชการแทน
นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลก็ได ้แต่ถ้ามอบใหป้ลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลหรือรองปลัดองคก์าร
บริหารส่วนตําบลปฏิบัตริาชการแทน ให้ทําเป็นคาํส่ังและประกาศให้ประชาชนทราบ 

การปฏิบตัิราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหา้ ต้องกระทําภายใต้
การกํากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว ้

มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคนหนึง่เป็นผู้บังคับบญัชาพนกังานส่วน
ตําบลและลูกจ้างองค์การบรหิารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรบัผิดชอบ
ควบคุมดแูลราชการประจําขององค์การบรหิารส่วนตําบลให้เปน็ไปตามนโยบายและมีอํานาจหน้าท่ีอืน่
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรอืตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย 

มาตรา ๖๑  (ยกเลิก) 

มาตรา ๖๒  (ยกเลิก) 

มาตรา ๖๓  (ยกเลิก) 

มาตรา ๖๔  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตาํแหน่งเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอ่นายอําเภอ 
(๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ 
(๕) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ 
(๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๙๒ 
(๗) ถูกจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก 
(๘) ราษฎรผู้มีสิทธเิลือกตัง้ในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลมีจํานวนไมน่้อยกวา่สามในส่ี

ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลไม่สมควรดาํรง
ตําแหนง่ตอ่ไปตามกฎหมายว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิาร
ท้องถิน่ 

เมื่อมขี้อสงสัยเกี่ยวกบัความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลส้ิงสุดลงตาม(๔) หรอื (๕) 
ให้นายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเรว็ คําวนิิจฉัยของนายอําเภอให้เป็นท่ีสุด 

ในระหว่างท่ีไมม่ีนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล ให้ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตําบลปฏิบัติ
หน้าท่ีของนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลเท่าท่ีจําเป็นได้เปน็การช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผลการ
เลือกตัง้นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
มาตรา 60/1  เพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕๔2 
มาตรา 64 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔6 
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มาตรา ๖๔/๑  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง 
(๒) นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลมีคาํส่ังให้พ้นจากตําแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอ่นายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 
(๕) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๔ 
(๖) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ 
(๗) ถูกจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก 
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๙๒ 
ให้นําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคบักับการพ้นจากตาํแหน่งของ

เลขานกุารนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลดว้ยโดยอนุโลม 
ให้นําความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช้บังคับกบักรณีรองนายกองคก์ารบรหิารส่วน

ตําบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๔/๒  นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล และ
เลขานกุารนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล ต้องไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี ้

(๑) ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ใดในส่วนราชการ หนว่ยงานของรฐั หรือ
รัฐวิสาหกิจ เว้นแตต่ําแหน่งท่ีดํารงตามบทบัญญัตแิหง่กฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หนว่ยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชกาหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบตัิกับบุคคลในธุรกิจการ
งานตามปกต ิ

(๓) เป็นผู้มีส่วนไดเ้สียไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล
นั้นเป็นคู่สัญญาหรอืในกิจการท่ีกระทําใหแ้ก่องค์การบรหิารส่วนตําบลนั้น หรือท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลนั้นจะกระทํา 

บทบัญญัตมิาตรานี้มิให้ใช้บงัคับกบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหนึง่ได้รับเบี้ยหวดั
บําเหน็จบํานาญ หรือเงินปพีระบรมวงศานวุงศ ์ หรือเงนิอ่ืนใดในลักษะเดียวกันและมิให้ใช้บงัคับกับกรณี
ท่ีบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรบัเงนิตอบแทนคา่เบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการดํารงตาํแหนง่
กรรมาธิการของรฐัสภา สภาผู้แทนราษฏร วุฒิสภา สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือสภาท้องถิน่อ่ืน 
หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบญัญตัิให้เปน็โดยตาํแหนง่ 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 64/1 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
 มาตรา 64/2 เพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
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มาตรา ๖๕   ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลัดองคก์ารบรหิารส่วน
ตําบล และพนักงานส่วนตําบล เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และพนักงานส่วนตําบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแตง่ตั้ง มีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบญัญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตําบลไดต้ามระเบียบและวิธกีารท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เมื่อได้ชําระคา่ปรบัตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตว่ันท่ีมกีารเปรียบเทียบ ให้
ถือว่าคดเีลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
ส่วนท่ี ๓ 

อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
--------------------- 

มาตรา  66  องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ   สังคมและวฒันธรรม 

มาตรา  67  ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย  องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล มีหน้าท่ีต้องทําในเขต
องค์การบริหารส่วนตาํบล  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดให้มแีละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้าํ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล 
(๓) ป้องกนัโรคและระงับโรคตดิต่อ 
(๔) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ และวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) ปฏิบัตหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบคุลากรให้

ตามความจําเปน็และสมควร 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 65 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
มาตรา 67(8),(9) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 3)พ.ศ.๒๕๔2 
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มาตรา 68  ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย  องค์การบรหิารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ดงัตอ่ไปนี้  

(๑) ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน่ 
(๓) ให้มีและบํารุงรกัษาทางระบายน้ํา 
(๔) ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครวั 
(๗) บํารุงและส่งเสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรัพย์สินอันเปน็สาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรพัย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรอื และท่าขา้ม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเท่ียว 
(๑๓) การผังเมือง 

มาตรา ๖๙ อํานาจหน้าท่ีขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ
มาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอํานาจหนา้ท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐ 
ในอันท่ีจะดําเนินกิจการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในตาํบล แต่ต้องแจ้งให้องคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเหน็เกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรอืองคก์าร หรือหนว่ยงานของรฐั นําความเหน็ขององคก์าร
บริหารส่วนตําบลไปประกอบการพิจารณาดาํเนนิกิจการนั้นดว้ย 

มาตรา 69/1 การปฏิบัตงิานตามอํานาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตอ้งเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิีการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และใหค้าํนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน และการเปดิเผยขอ้มูลขา่วสาร ท้ังนี้ ใหเ้ป็นไปตาม
กฏหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบัว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวธิีการ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

มาตรา ๗๐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี้ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลมีสิทธไิดร้ับทราบขอ้มลูและข่าวสารจากทางราชการ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทาง
ราชการในตําบล เว้นแตข่้อมูลหรือข่าวสารท่ีทางราชการถือว่าเปน็ความลับเกี่ยวกับการรกัษาความมั่นคง
แห่งชาต ิ

 
 
 

มาตรา 68(12),(13) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
๒๕๔2 
มาตรา 69/1  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5)   พ.ศ.๒๕๔6 
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มาตรา 71  องค์การบรหิารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาํบลเพ่ือใช้
บังคับในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัตอ่กฎหมาย หรืออํานาจหนา้ท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนดว้ยกไ็ดแ้ตม่ิให้
กําหนดโทษปรบัเกนิหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมกีฏหมายบยัญญัตไิวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ร่างขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบล จะเสนอได้กแ็ต่คณะผู้บรหิาร หรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบล หรือราษฎรในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลตามกฏหมายวา่ดว้ยการเขา้ช่ือ
เสนอขอ้บัญญัตท้ิองถิ่น 

ในกรณีท่ีนายอําเภอไม่เห็นชอบดว้ยกับร่างข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลใด ให้
ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตําบลภายในสิบห้าวนันับแตว่ันท่ีนายอําเภอได้รับร่างข้อบัญญตัิองคก์าร
บริหารส่วนตําบลดังกล่าวเพ่ือให้สภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญตัิองคก์าร
บริหารส่วนตําบลนั้นใหม ่ หากนายอําเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตําบลคืนสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีนายอําเภอได้รบัร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ดังกล่าว ให้ถือว่านายอําเภอเห็นชอบกบัร่างข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบลนัน้ 

เมื่อสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนร่างขอ้บัญญตัิองค์การบริหารส่วน
ตําบลตามวรรคส่ีแล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบลเดมิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท้ังหมดเท่าท่ีมอียู่ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลลงช่ือและประกาศเป็นข้อบญัญตัิองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความ
เห็นชอบจากนายอําเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแตว่นัท่ีได้รับ
ร่างขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลคืนจากนายอําเภอหรือยืนยันดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญตัิองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลนั้นเป็นอันตกไป 

มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลให้เปน็ไปตามกฎหมายวา่
ด้วยการนัน้ 

เพ่ือประโยชนแ์ก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตาํบล องค์การบรหิารส่วนตาํบลอาจ
ขอให้ขา้ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดํารงตาํแหนง่หรือปฏิบัติกิจการขององค์การบรหิารส่วนตําบลเป็นการ
ช่ัวคราวไดโ้ดยไม่ขาดจากตน้สังกดัเดิม ท้ังนี ้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวดัเปน็ผู้มีอาํนาจอนุญาตไดต้ามความ
จําเป็น และในกรณีท่ีเป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใหก้ระทรวงมหาดไทยทํา
ความตกลงกับหนว่ยงานตน้สังกัดก่อนแตง่ตัง้ 

มาตรา ๗๓ องค์การบรหิารส่วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
หรือรว่มกับสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบรหิารส่วนจังหวดั หรือหนว่ยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระทํากิจการรว่มกนัได ้ท้ังนี้ เมื่อได้รบัความยินยอมจากสภาตําบล องคก์าร
บริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวดั หรือหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ
กิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจําเปน็ต้องทําและเป็นการเกี่ยวเนื่องกบักิจการท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของตน 

 
 

มาตรา 71 มาตรา 72  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
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รายได้และรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
------------------------------- 

มาตรา 74   ภาษีบํารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อืน่อันเกิดจากการฆ่าสัตว ์ท้ังนี้ ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดเมื่อ
ได้มกีารจัดเกบ็ตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้แล้วให้เป็นรายไดข้ององค์การบริหารส่วนตําบลนัน้ 

ในการจัดเกบ็ภาษีบํารุงท้องท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดนิขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาม
วรรคหนึ่ง ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลมอํีานาจและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัอํานาจและหน้าท่ีของ
นายกเทศมนตรตีามกฎหมายว่าดว้ยภาษีบํารุงท้องท่ีและกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรอืนและท่ีดนิ เวน้แต่
จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ท้ังนี ้องค์การบริหารส่วนตาํบลอาจมอบอํานาจและหน้าท่ีดังกล่าว
ให้หนว่ยงานอ่ืนของรัฐดําเนนิการแทนก็ได ้และให้หักค่าใช้จ่ายไดต้ามท่ีกําหนดในมาตรา ๘๑ 

มาตรา ๗๕ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละล้อเล่ือนท่ีจัดเก็บได้ในจังหวดัใดให้จัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาํบลตามหลักเกณฑ์และวธิีการท่ีบัญญัตไิว้ในกฎหมายว่าดว้ยการนั้น 

มาตรา ๗๖  องค์การบรหิารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบัญญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตําบล
เพ่ือเก็บภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมเพ่ิมขึน้ไม่เกนิร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใด
ประเภทหนึง่หรือทุกประเภท ดังต่อไปนี ้

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าดว้ยสุราซึ่งรา้นขายสุราตั้งอยู่ใน
องค์การบริหารส่วนตาํบล 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าดว้ยการพนันซึ่งสถานท่ีเล่น
การพนนัอยู่ในองค์การบรหิารส่วนตาํบล 

การเสียภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมตามมาตรานี ้เศษของหนึ่งบาทให้ปดัท้ิง 
ภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมตามมาตรานี ้ให้ถือเปน็ภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมตาม

กฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

มาตรา ๗๗ รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยน้ําบาดาล เงนิอากรประทานบตัร
ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าดว้ยป่าไม ้และค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธแิละนติิกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีเก็บในองค์การ
บริหารส่วนตําบลใด ให้เป็นรายได้ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลนั้น 

 

 

 

 
มาตรา 74  มาตรา 77 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕๔2 
มาตรา 74 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔6 
มาตรา 76 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕๔6 
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มาตรา ๗๘ ค่าภาคหลวงแรต่ามกฎหมายว่าด้วยแร ่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตาม
กฎหมายว่าดว้ยปโิตรเลียม ท้ังนี ้ในองคก์ารบรหิารส่วนตําบลใดเมื่อไดม้ีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วย
การนัน้แล้ว ให้จัดสรรใหแ้กอ่งค์การบริหารส่วนตาํบลนัน้ตามหลักเกณฑ์และวธิีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๗๙ เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าดว้ยอุทยานแหง่ชาติในองค์การบริหารส่วนตาํบลใด 
ให้แบง่ให้แก่องคก์ารบรหิารส่วนตําบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวธิีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘๐ องคก์ารบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบญัญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเพ่ือ
เก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้กาํหนดเปน็อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวล
รัษฎากรดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศนูย์ ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลเก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเรียกเกบ็ตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเก็บเพ่ิมขึ้นตามมาตรานี ้ให้ถือเปน็ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๘๑ องคก์ารบริหารส่วนตําบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าท่ีจัดเกบ็
ภาษีอากรหรือคา่ธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลกไ็ด ้ใน
กรณีเช่นนี้เมื่อได้หกัค่าใช้จ่ายตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบใหแ้ก่
องค์การบริหารส่วนตาํบล 

มาตรา ๘๒ องคก์ารบริหารส่วนตําบลอาจมีรายได ้ดังตอ่ไปนี ้
(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาํบล 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนญุาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว ้
(๕) เงินและทรัพย์สินอ่ืนท่ีมผู้ีอุทิศให ้
(๖) รายไดอ่ื้นตามท่ีรัฐบาลหรือหนว่ยงานของรัฐจัดสรรให ้
(๗) เงินอุดหนุนจากรฐับาล 
(๘) รายไดอ่ื้นตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเ้ป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล 

มาตรา ๘๓ องคก์ารบริหารส่วนตําบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรมองคก์าร หรือนติิ
บุคคลต่างๆ ได ้เมื่อไดร้ับอนุญาตจากสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๘๔ รายได้ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ให้ไดร้ับยกเว้นไมต่้องเสียภาษีโดยการตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา 80 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕๔6 
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มาตรา ๘๕ องคก์ารบริหารส่วนตําบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินคา่ตอบแทนอ่ืนๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสด ุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดนิ ส่ิงก่อสรา้ง และทรัพย์สินอ่ืน ๆ 
(๘) ค่าสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหนว่ยงานอ่ืน 
(๑๐) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว ้
มาตรา ๘๖  เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตาํบล รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตาํบล นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบล ให้เปน็ไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๘๗  งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององคก์าร
บริหารส่วนตําบล ให้จัดทําเป็นข้อบัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนตําบลและจะเสนอไดก้็แต่โดยนายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลตามระเบียบและวิธกีารท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกาํหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจําปีนัน้
หรือมคีวามจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหมร่ะหวา่งปงีบประมาณ ให้จัดทําขอ้บัญญตังิบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 

เมื่อสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลเห็นชอบด้วยกบัร่างขอ้บัญญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรือร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอนายอําเภอเพ่ือขออนมุัต ิและให้
นายอําเภอพิจารณาใหแ้ล้วเสร็จภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีได้รับร่างข้อบญัญตัิดงักล่าว 

ถ้านายอําเภอไม่อนมุัตติ้องแจ้งเหตุผลและส่งคนืให้สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล เพ่ือ
พิจารณาทบทวนร่างข้อบญัญัตนิั้นใหม ่หากพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวแล้วนายอําเภอพิจารณาไมแ่ล้วเสร็จ 
ให้ถือวา่นายอําเภออนมุัตริ่างข้อบญัญตัิดงักล่าว 

ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติยืนยันตามรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรือร่างข้อบัญญัตงิบประมาณร่ายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอําเภอส่งร่างข้อบัญญัตนิั้นไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวดัภายในกําหนดเวลาสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลแจ้งมติยืนยัน
เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวดัพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเหน็ชอบด้วยกบัร่างข้อบัญญัติ
นั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอําเภอเพ่ือลงช่ืออนุมตั ิถ้าผู้ว่าราชการจังหวดัไมเ่หน็ชอบด้วยกับ
ร่างขอ้บัญญัตนิั้นให้ร่างข้อบญัญตัินัน้เปน็อันตกไป หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไมแ่ล้ว
เสร็จ ให้ถือวา่ผู้ว่าราชการจังหวดัเห็นชอบด้วยกบัร่างขอ้บัญญตันิั้น 

 
 

มาตรา 86  มาตรา 87 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕๔6 
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ในการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรอืร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลตอ้งพิจารณาใหแ้ล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแตว่นัท่ี
ได้รบัร่างข้อบัญญัตนิั้น เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลพิจารณาไม่
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหค้วามเหน็ชอบตามท่ีนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล
เสนอและใหด้ําเนินการตามวรรคสามต่อไป 

ถ้าข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม ่ให้ใช้ข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีงบประมาณท่ีแล้วไปพลางก่อน 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรอืร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลจะแปรญตัติเพ่ิมเตมิรายการหรือจํานวนใน
รายการมิได ้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมไิดเ้ป็นรายจ่ายท่ีเป็นเงินส่งใช้ตน้
เงินกู ้ ดอกเบี้ยเงนิกู ้ หรือเงนิท่ีกําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบล การเสนอ การแปรญตัต ิ หรือการกระทําด้วยประการใดๆ ท่ีมีผลให้สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตําบลมีส่วนไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทํามิได ้

มาตรา ๘๗/๑ ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลไมร่ับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ให้นายอําเภอตัง้
คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาขอ้ยุติความขัดแย้งโดย
แก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคญัท่ีบญัญตัิไว้ในร่างขอ้บัญญัตนิั้น ท้ังนี ้ ให้ยึดถอืหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเปน็สําคญั 

คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้ประกอบดว้ยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลเสนอจํานวนสามคน และบคุคลซึง่เปน็หรือมไิด้เป็นสมาชิสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอจํานวนสามคน โดยใหต้ั้งภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลมมีติไม่รับหลักการ และใหก้รรมการท้ังหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบคุคล
ซึ่งมไิดเ้ป็นนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองคก์าร
บริหารส่วนตําบล และมิได้เปน็สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลคนหนึง่ทําหน้าท่ีเปน็ประธาน
กรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีกรรมการครบจํานวนหกคน 

ในกรณีท่ีไม่สามารถเสนอบคุคลท่ีจะทําหนา้ท่ีเปน็กรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัตหิรือไม่อาจปฏิบัตหินา้ท่ีได ้ ให้
นายอําเภอตั้งบุคคลซึ่งมไิดเ้ป็นนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
เลขานกุารนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตาํบลทําหน้าท่ี
กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวใหค้รบตามจํานวน 

 

 

 

 

 

มาตรา 87/1  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕๔6 
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ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารา่งขอ้บัญญัตใิห้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตัง้แต่
วันท่ีไดแ้ตง่ตัง้ประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอําเภอ ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่
สามารถพิจารณาใหแ้ล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา
แล้ววินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอําเภอ 

ให้นายอําเภอส่งร่างข้อบัญญัติท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ
ในวรรคส่ีใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเรว็ แล้วใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลเสนอรา่ง
ข้อบัญญตัิดังกล่าวต่อสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแตว่ันท่ีไดร้ับรา่ง
ข้อบัญญตัิจากนายอําเภอ หากนายองค์การบริหารส่วนตําบลไม่เสนอรา่งขอ้บญัญตัินัน้ต่อสภาองคก์าร
บริหารส่วนตําบลภายในเวลาท่ีกําหนด ให้นายอําเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวดัเพ่ือส่ังให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลพ้นจากตําแหนง่ 

มาตรา ๘๗/๒  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว่ันท่ีไดร้ับร่างข้อบัญญัติจาก
นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบล หากสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนด 
หรือมมีตไิม่เห็นชอบใหต้ราข้อบัญญตัินัน้ ให้ร่างขอ้บญัญตัินัน้ตกไป และให้ใช้ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายในปงีบประมาณปีท่ีแล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ใหน้ายอําเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มี
คําส่ังยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

มาตรา ๘๘ ระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการทรัพย์สิน การซื้อ 
การจ้าง ค่าตอบแทน และคา่จ้าง ให้เปน็ไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตําบลต้องปฏิบตัดิ้วยกไ็ด ้

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ให้คาํนึงถึงความเป็นอิสระความคล่องตวั
และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด้วย 

มาตรา ๘๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช้บังคบักับการตรวจสอบการคลังการบญัชี 
หรือการเงินอ่ืนๆ ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลโดยอนโุลม 

 

ส่วนท่ี ๕ 

การกํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
มาตรา ๙๐ ให้นายอําเภอมอํีานาจกาํกับดแูลการปฏิบตัหิน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน

ตําบลใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัของทางราชการ 
 

 

 

 

มาตรา 87/2 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕๔6 
มาตรา90  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕๔6 
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ในการปฏิบัตกิารตามอํานาจหน้าท่ีของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอําเภอมีอํานาจ
เรียกสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองนายกองค์การบรหิาร
ส่วนตําบล เลขานกุารนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมาช้ีแจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วน
ตําบลมาตรวจสอบกไ็ด ้

เมื่อนายอําเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาํบลผู้ใดปฏิบตัิการในทางท่ีอาจเปน็การ
เสียหายแก่องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอําเภอไดช้ี้แจงแนะนาํตกัเตอืนแล้ว
ไม่ปฏิบตัิตาม ในกรณีฉุกเฉนิหรอืจําเปน็เร่งดว่นท่ีจะรอช้ามิได ้ให้นายอําเภอมีอํานาจออกคําส่ังระงับการ
ปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไวต้ามท่ีเหน็สมควรได ้ แล้วให้รบีรายงานผู้วา่ราชการ
จังหวดัทราบภายในสิบห้าวนั เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวดัวนิิจฉัยส่ังการตามท่ีเหน็สมควรโดยเรว็ 

การกระทําของนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลท่ีฝ่าฝืนคาํส่ังของนายอําเภอหรือผู้วา่
ราชการจังหวดัแล้วแต่กรณีตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 

มาตรา ๙๑ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลหรือ
ประโยชนข์องประเทศเปน็ส่วนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเหน็ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือยุบ
สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลก็ได ้

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรอืกรณีอืน่ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิี ้ ผู้ว่าราชการ
จังหวดัมอํีานาจยุบสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคําส่ังดว้ย 

เมื่อมีการยุบสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบรหิารส่วน
ตําบล ตามพระราชบัญญัตนิี้ ให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลขึ้นใหม่ภายในส่ีสิบ
ห้าวนั 

มาตรา ๙๒  หากปรากฏวา่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบรหิารส่วน
ตําบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล หรือรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล กระทํา
การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบตัิตามหรือปฏิบตัิการ
ไม่ชอบดว้ยอํานาจหน้าท่ี ใหน้ายอําเภอดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล มีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจรงิ ให้นายอําเภอเสนอให้ผู้วา่ราชการจังหวัดส่ังให้บุคคลดงักล่าวพ้น
จากตําแหน่ง ท้ังนี ้ ผู้ว่าราชการจังหวดัอาจดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเตมิดว้ยก็ไดค้ําส่ังของผู้วา่ราชการ
จังหวดัให้เป็นท่ีสุด 
 
 
 

 
มาตรา ๙๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๙๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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------------------- 
มาตรา ๙๓ ให้ถือว่าบรรดากรรมการสภาตําบลผู้ทรงคุณวฒุติามประกาศของคณะปฏิวตัิ 

ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งดํารงตาํแหนง่อยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินี้ใช้บงัคับ 
เฉพาะท่ีอยู่ในเขตตาํบลตามพระราชบัญญัตนิี้เปน็สมาชิกสภาตําบลซึง่ได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
นี้จนกว่าจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตนิี ้

มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดท่ีอ้างถึงกรรมการสภาตําบลผู้ทรงคุณวฒุิใหห้มายถงึ
สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดร้ับเลือกตั้งตามพระราชบญัญตัินี ้

มาตรา ๙๕ สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัต ิ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวนัท่ี ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. 2๕๑๕ ใด มีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาตดิต่อกนัสามปีก่อนวนัท่ี
พระราชบัญญัตนิี้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเฉล่ียไมต่่ํากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทให้พระทรวง
มหาดไทยดําเนินการจัดตัง้เป็นองค์การบรหิารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัตนิี ้ ท้ังนี้ภายในเก้าสิบวนันบั
แตว่ันท่ีพระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ 

ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายช่ือสภาตําบลท่ีจะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาํบล
ตามวรรคหนึ่งใหแ้ล้วเสร็จภายในวันท่ีพระราชบญัญตัินี้ใช้บังคบั 

ในระหว่างดําเนนิการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาํบลตามวรรคหนึง่มิใหน้ํามาตรา ๖ มาใช้
บังคับแกต่ําบลดังกล่าว และให้สภาตาํบลตามประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับท่ี๓๒๖ ลงวนัท่ี ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงปฏิบตัหิน้าท่ีต่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัตดิังกล่าวจนถงึวนัท่ีมีการประชุมสภา
องค์กา รบริหารส่วนตําบลครั้งแรก 

เมื่อจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้โอนบรรดาสิทธิในงบประมาณ
หรือเงินอุดหนุน ทรัพย์สิน สิทธ ิ สิทธิเรียกร้อง หนี ้ และเจ้าหน้าท่ีของสภาตําบลตามประกาศของคณะ
ปฏิวัต ิฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจัดตั้งขึ้น
นั้น 

ในวาระเริม่แรกเป็นเวลาส่ีปนีับแตว่ันท่ีพระราชบัญญัตนิีใ้ช้บังคับมิให้นาํความในมาตรา ๕๘ 
วรรคสอง มาใช้บังคับกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามวรรคหนึง่หรือตามพระราชบัญญัตนิี้ 
และใหก้ํานนัเปน็ประธานกรรมการบริหารโดยตาํแหนง่ 
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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม  
11  ตอน  53 ก  ลงวันท่ี  2  ธันวาคม 2537  
 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบับนี ้ คือ โดยท่ีสภาตําบลซึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบบัท่ี ๓๒๖ ลงวนัท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่มฐีานะเปน็นติิบุคคลทําให้
การบริหารงานไม่สามารถดาํเนินไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบรหิารงาน สมควร
ปรับปรุงฐานะของสภาตาํบลและการบริหารงานของสภาตําบลเสียใหม่ให้สามารถรองรบัการกระจาย
อํานาจไปสู่ประชาชนไดม้ากย่ิงขึ้น รวมท้ังใหม้ีการยกฐานะสภาตําบลซึ่งมีรายไดต้ามเกณฑ์ท่ีกําหนดขึน้
เป็นองค์การบริหารส่วนตาํบลซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิน่ได ้จึงจําเปน็ต้องตราพระราชบัญญัตนิี ้

------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓8 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญตัฉิบับนี ้ คือ โดยท่ีบทบัญญัตเิกี่ยวกับคุณสมบัติใน
เรื่องอายุของผู้มีสิทธเิลือกตัง้สมาชิสภาตําบล และของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตําบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล พ.ศ ๒๕๓๗ ไม่สอดคล้องกับบทบญัญตัิ
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแกไ้ขเพ่ิมเตมิบทบัญญตัิในเรือ่งดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ให้สอดคล้องกับบทบัญญตัิของ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิี ้

------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิบับนี ้ คือ โดยท่ีรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยไดว้างหลักการจัดองค์กรปกครองท้องถิน่ให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองย่ิงขึ้นและให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น ระบบ
องค์การบริหารส่วนตาํบลตามกฎหมายว่าดว้ยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตาํบลให้เปน็ไปตาม
บทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูดงักล่าว จึงจําเปน็ต้องตราพระราชบัญญตันิี ้

------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๒ 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญตั ิ คือ เนื่องจากในปัจจุบนับทบัญญตัิท่ีเกี่ยวกบัการ
จัดระเบียบบริหารราชการองค์การบรหิารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเนื้อหาสาระท่ีไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบ
บริหารราชการขององคก์ารปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืน โดยแมว้่าสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จะเปน็หน่วยการปกครองพ้ืนฐานท่ีมีลักษณะเฉพาะอันเป็นการแตกต่างจากองค์การปกครองส่วนท้องถิน่
อ่ืนกต็าม แต่บทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะท่ีเหมือนกัน เช่น คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตัง้ ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัต ิ การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล การ
บริหาร และการกํากับดแูล เป็นต้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิี ้

-------------------------------------------------- 
 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิบับนี ้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรกําหนดให้
นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกบับทบญัญตัิบาง
มาตราในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บรหิารท้องถิน่ และไม่เหมาะสมกับการบริหารงาน
ของสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้การบริหารงานของสภาตาํบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญตัินี ้

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

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552  ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม  126  ตอน  84 ก  ลงวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2552 
หมายเหต ุ: เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ โดยท่ีพระราชบัญญตัิสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตาํบล มบีทบัญญัตบิางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เป็นการจํากดัสิทธิ
ของประชาชนท้ังสิทธขิองผู้สมัครรบัเลือกตัง้และสิทธขิองประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ สมควรเปดิกวา้งให้
เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงจําเปน็ต้องตราพระราชบัญญัตนิี ้

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































                                                 พระราชบญัญตั ิ
                                  ระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
                                                   พ.ศ. 2542 
                                                  --------------- 
 
                                               ภมูิพลอดลุยเดช ป.ร. 
                               ให้ไว้ ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
                                           เป็นปีท่ี 54 ในรชักาลปัจจบุนั 
 
                    พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศวา่ 
                    โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
                    จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดงัตอ่ไปนี ้
 
                    มาตรา 1  พระราชบญัญตัินีเ้รียกวา่ "พระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบคุคล 
สว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542" 
 
                    มาตรา 2* พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา 
นเุบกษาเป็นต้นไป 
                    *[รก.2542/120ก/1/29 พฤศจิกายน.2542] 
 
                    มาตรา 3  ในพระราชบญัญัตนีิ ้
                    "องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน"  หมายความวา่ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
เทศบาล องคก์ารบริหารสว่นต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
อ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตัง้ 
                    "พนกังานสว่นท้องถ่ิน"  หมายความวา่ ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
พนกังานเทศบาล พนกังานสว่นต าบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมืองพทัยา และ 
ข้าราชการหรือพนกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตัง้ ซึ่งได้รับการบรรจ ุ
และแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัิราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครอง 
สว่นท้องถ่ิน หรือจากเงินงบประมาณ หมวดเงินอดุหนนุของรัฐบาลท่ีให้แก่องค์กรปกครอง 



สว่นท้องถ่ิน และองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินน ามาจดัเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนกังาน 
สว่นท้องถ่ิน 
 
                    มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญัตนีิ ้
 
                                                      หมวด 1 
                        การบริหารงานบคุคลในองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 
                                                  --------------- 
 
                    มาตรา 5  ในองค์การบริหารสว่นจงัหวดัแตล่ะแห่ง ให้มคีณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
                    (1) ผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
                    (2) หวัหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดัจ านวนสามคนจากสว่นราชการใน 
จงัหวดันัน้ ซึง่ผู้วา่ราชการจงัหวดัประกาศก าหนดวา่เป็นสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณี 
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบคุคล ผู้วา่ราชการจงัหวดัจะประกาศเปลีย่นแปลงการ 
ก าหนดสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 
                    (3) ผู้แทนองค์การบริหารสว่นจงัหวดัจ านวนสี่คน ประกอบด้วย นายกองคก์าร 
บริหารสว่นจงัหวดั สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัซึ่งสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
คดัเลือกจ านวนหนึ่งคน ปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั และผู้แทนข้าราชการองคก์ารบริหาร 
สว่นจงัหวดัซึ่งคดัเลือกกนัเองจ านวนหนึ่งคน 
                    (4) ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนสี่คน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและ 
การจดัการหรือด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
                    การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ 
รายช่ือบคุคลจ านวนหกคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนหกคนและให้บคุคล 
ทัง้สิบสองคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเองให้เหลือสีค่น 
                    วิธีการคดัเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัและผู้ทรงคณุวฒุิ 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
ก าหนด 
                    ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัมีหน้าท่ีด าเนินการจดัให้มีการคดัเลือกผู้แทนข้าราชการ 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 



                    ให้ปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัเป็นเลขานกุารคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
 
                    มาตรา 6  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิต้องมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัตอ่ไปนี ้
                    (1) มีสญัชาติไทย 
                    (2) มีอายไุมต่ ่ากวา่สี่สิบปีบริบรูณ์ 
                    (3) ไมเ่ป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดอืนประจ า 
                    (4) ไมเ่ป็นพนกังานหรือลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
                    (5) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
                    (6) ไมเ่ป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
                    (7) ไมเ่ป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
                    บคุคลซึ่งได้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิต้องเป็นผู้มช่ืีออยู่ใน 
ทะเบียนบ้าน ในเขตจงัหวดันัน้เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่หนึ่งปีนบัถึงวนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
 
                    มาตรา 7  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัและ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือกอีกได้ 
                    ถ้ากรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัหรือกรรมการ 
ผู้ทรงคณุวฒุิวา่งลงให้ด าเนินการคดัเลือกกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งโดยเร็ว ตามหลกัเกณฑ์และ 
เง่ือนไขในมาตรา 5 และให้กรรมการซึ่งได้รับการคดัเลือกมีวาระอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลา 
ท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
                    ในระหวา่งท่ียงัมิได้คดัเลือกกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งตามวรรคสองและยงัมี 
กรรมการเหลืออยูเ่กินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่ปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไปได้ 
 
                    มาตรา 8  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัพ้นจาก 
ต าแหน่งก่อนวาระเมื่อลาออกโดยย่ืนหนงัสือลาออกตอ่ประธานกรรมการ หรือพ้นจากการเป็น 
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันัน้ 
 
                    มาตรา 9  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิพ้นจาก 
ต าแหน่งเมื่อ 



                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก โดยย่ืนหนงัสือลาออกตอ่ประธานกรรมการ 
                    (3) เป็นบคุคลล้มละลาย 
                    (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                    (5) ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 6 
                    (6) ได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ 
 
                    มาตรา 10  การประชมุของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 
                    ในการประชมุ ถ้าประธานไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้ 
ท่ีประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ 
                    ในการประชมุ ถ้ามกีารพิจารณาเร่ืองเก่ียวกบักรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ กรรมการ 
ผู้นัน้ไมม่ีสิทธิเข้าประชมุ 
                    การวินิจฉยัชีข้าดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเีสียงหนึ่งในการ 
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง 
ชีข้าด 
 
                    มาตรา 11  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัอาจแตง่ตัง้ 
คณะอนกุรรมการเพ่ือด าเนินการใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
มอบหมายได้ 
 
                    มาตรา 12  คา่ตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
และคณะอนกุรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัก าหนด 
                    การก าหนดคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงปริมาณงาน รายได้และ 
รายจ่ายขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัแตล่ะแห่ง และสามารถปรับลดหรือเพ่ิมขึน้ได้ตามความ 
เหมาะสมของปริมาณงานและสภาพทางการเงินขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัด้วย 
 
                    มาตรา 13  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัมีอ านาจหน้าท่ี 
ก าหนดหลกัเกณฑ์และด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลในองค์การบริหารสว่นจงัหวดันัน้ 
ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้



                    (1) ก าหนดคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามท่ีมีความจ าเป็นเฉพาะส าหรับ 
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดันัน้ 
                    (2) ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่ง อตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับข้าราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 
                    (3) ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการคดัเลือก การบรรจแุละแตง่ตัง้ การย้าย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดบั การเลื่อนขัน้เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินยั 
การให้ออกจากราชการ การอทุธรณ์ และการร้องทกุข์ 
                    (4) ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบตัิงานของข้าราชการองคก์าร 
บริหารสว่นจงัหวดั 
                    (5) ก ากบั ดแูล ตรวจสอบ แนะน าและชีแ้จง สง่เสริมและพฒันาความรู้แก่ 
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
                    การด าเนินการตาม (1) ถึง (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
 
                    มาตรา 14  การก าหนดหลกัเกณฑ์และการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงาน 
บคุคลตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการข้าราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัมีอ านาจก าหนดให้ 
สอดคล้องกบัความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัแห่งนัน้ แตต้่องอยู่ 
ภายใต้กรอบมาตรฐานทัว่ไปท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัก าหนด 
ตามมาตรา 17 
                    หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลท่ีคณะกรรมการข้าราชการองคก์าร 
บริหารสว่นจงัหวดัก าหนดตามมาตรา 13 ให้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดันัน้ และจดัสง่ส าเนาให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
ทราบ 
 
                    มาตรา 15  การออกค าสัง่เก่ียวกบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ การย้าย การโอน การรับ 
โอน การเลื่อนระดบั การเลื่อนขัน้เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ออกจาก 
ราชการ การอทุธรณ์ และการร้องทกุข์ หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล ให้เป็น
อ านาจ 
ของนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการองคก์าร 
บริหารสว่นจงัหวดัก าหนด แตส่ าหรบัการออกค าสัง่แตง่ตัง้ และการให้ข้าราชการองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัพ้นจากต าแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 



สว่นจงัหวดัก่อน 
                    อ านาจในการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลตามวรรคหนึ่ง นายก 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัอาจมอบหมายให้ผู้บงัคบับญัชาข้าราชการในต าแหน่งใดขององค์การ 
บริหารสว่นจงัหวดัแห่งนัน้เป็นผู้ใช้อ านาจแทนนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัได้ ทัง้นี ้ตาม 
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัก าหนด 
 
                    มาตรา 16  เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององคก์ารบริหาร 
สว่นจงัหวดัแตล่ะแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกนั ให้มีคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
                    (1) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง 
มหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
                    (2) ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ อธิบดกีรมบญัชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 
                    (3) ผู้แทนองค์การบริหารสว่นจงัหวดัจ านวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจากนายกองค์การ 
บริหารสว่นจงัหวดัจ านวนสามคน และปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัจ านวนสามคน 
                    (4) ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและ 
การจดัการหรือด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
                    การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ 
รายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคนและให้บคุคล 
ทัง้สิบแปดคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเองให้เหลือหกคน 
                    วิธีการคดัเลือกผู้แทนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัและผู้ทรงคณุวฒุิ ให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินก าหนด 
                    ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยมหีน้าท่ีด าเนินการจดัให้มกีารคดัเลือกนายกองค์การ 
บริหารสว่นจงัหวดัหรือปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั แล้วแตก่รณี เป็นผู้แทนองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดั 
                    ให้อธิบดีกรมการปกครองแตง่ตัง้ข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งด ารง 
ต าแหน่งไมต่ ่ากวา่รองอธิบดีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่น 
จงัหวดั 
                    กรรมการผู้แทนองค์การบริหารสว่นจงัหวดัซึง่คดัเลือกจากปลดัองคก์ารบริหาร 
สว่นจงัหวดัและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือก 



อีกได้ และให้น าความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
                    ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
ให้น าความในมาตรา 10 และมาตรา 11 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 
                    มาตรา 17  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัมีอ านาจ 
หน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
                    (1) ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลอืกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดั และผู้ทรงคณุวฒุติามมาตรา 5 วรรคสาม 
                    (2) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามเบือ้งต้น 
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
                    (3) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหนง่ 
                    (4) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
                    (5) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจ ุ
และแตง่ตัง้ การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดบั และการเลื่อนขัน้เงินเดือน 
                    (6) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยั และการด าเนินการ 
ทางวินยั 
                    (7) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการให้ออกจากราชการ 
                    (8) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัสิทธิการอทุธรณ์ การพิจารณาอทุธรณ์และ 
การร้องทกุข ์
                    (9) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ วิธีการบริหาร 
และการปฏิบตัิงานของข้าราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั และกิจการอนัเก่ียวกบัการ
บริหารงานบคุคลในองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 
                    (10) ให้ข้อคิดเหน็หรือให้ค าปรึกษาในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
                    (11) ก ากบัดแูล แนะน าและชีแ้จง สง่เสริมและพฒันาความรู้แก่ข้าราชการองคก์าร 
บริหารสว่นจงัหวดั 
                    (12) ปฏิบตัิการอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญัตินีห้รือกฎหมายอื่นบญัญัติให้เป็นอ านาจ 
หน้าท่ีของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
                    เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัให้เกิด 
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นสว่นรวม การก าหนดมาตรฐาน 



ทัว่ไปเก่ียวกบัการโอนหรือการรับโอนตามวรรคหนึ่ง (5) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารสว่นจงัหวดัต้องก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัแตล่ะแห่ง 
มีโอกาสโอนไปปฏิบตัิหน้าท่ีในระหวา่งองค์การบริหารสว่นจงัหวดัด้วยกนัได้ 
 
                    มาตรา 18  การก าหนดมาตรฐานทัว่ไปตามมาตรา 17 ให้คณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัก าหนดให้เหมาะสมกบัลกัษณะการบริหารและอ านาจหน้าท่ี 
ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั แตจ่ะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินก าหนดตามมาตรา 33 (1) 
 
                    มาตรา 19  เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
ได้ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปแล้ว ให้ใช้เป็นหลกัเกณฑ์กลางส าหรับคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารสว่นจงัหวดัแตล่ะแหง่น าไปก าหนดหลกัเกณฑ์การบริหารงานบคุคลตามมาตรา 13 
                    ในกรณีท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัแห่งใดก าหนด 
หลกัเกณฑ์การบริหารงานบคุคลหรือมีมติใด ๆ ขดัแย้งกบัมาตรฐานทัว่ไป ให้คณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัแจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
แห่งนัน้ด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้อง ถ้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
ไมด่ าเนินการแก้ไขภายในเวลาอนัสมควรหรือการด าเนินการของคณะกรรมการข้าราชการองคก์าร 
บริหารสว่นจงัหวดัจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารสว่นจงัหวดัมีอ านาจสัง่ระงบัการใช้หลกัเกณฑ์การบริหารงานบคุคลหรือเพิกถอนมตนิัน้ได้ 
 
                    มาตรา 20  ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัจดัท า 
บญัชีอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัในแตล่ะ 
ระดบัให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
 
                    มาตรา 21  คา่ตอบแทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
และคณะอนกุรรมการ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
                    มาตรา 22  ให้น าบทบญัญตัิในหมวดนีม้าใช้บงัคบักบัการบริหารงานบคุคล 
ส าหรับลกูจ้างขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัด้วยโดยอนโุลม ทัง้นี ้โดยให้ก าหนดมาตรฐานทัว่ไป 
หลกัเกณฑ์หรือวิธีปฏิบตัิให้เหมาะสมกบัลกัษณะการปฏิบตัิงานของลกูจ้างในองคก์ารบริหารสว่น 
จงัหวดั 



 
                                                      หมวด 2 
                                   การบริหารงานบคุคลในเทศบาล 
                                                  --------------- 
 
                    มาตรา 23  เทศบาลท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
ร่วมกนัคณะหนึ่งท าหน้าท่ีบริหารงานบคุคลส าหรบัเทศบาลทกุแห่งท่ีอยู่ในเขตจงัหวดันัน้ ประกอบ 
ด้วย 
                    (1) ผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
                    (2) หวัหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดัจ านวนห้าคนจากสว่นราชการในจงัหวดันัน้ 
ซึ่งผู้วา่ราชการจงัหวดัประกาศก าหนดวา่เป็นสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณีจ าเป็นเพ่ือ 
ประโยชน์ในการบริหารงานบคุคล ผู้วา่ราชการจงัหวดัจะประกาศเปลีย่นแปลงการก าหนด 
สว่นราชการท่ีเก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 
                    (3) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน ดงันี ้
                        (ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลือก 
กนัเองจ านวนสองคน 
                        (ข) นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจงัหวดันัน้คดัเลือกกนัเองจ านวน 
สองคน 
                        (ค) ผู้แทนพนกังานเทศบาล ซึ่งปลดัเทศบาลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลือกกนัเอง 
จ านวนสองคน 
                    (4) ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร และ 
การจดัการหรือด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบคุคลของเทศบาล 
                    ในการคดัเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้แทนพนกังาน 
เทศบาล ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัมีหน้าท่ีด าเนินการจดัให้มกีารคดัเลือก ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
                    การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ 
รายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคนและให้บคุคล 
ทัง้สิบแปดคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเองให้เหลือหกคน ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี 
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
                    ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัแตง่ตัง้ข้าราชการหรือพนกังานเทศบาลคนหนึ่งในจงัหวดั 



เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
                    กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนกังานเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิมีวาระอยู่ใน 
ต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 
และมาตรา 9 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
                    ให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 
15 มาใช้บงัคบักบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการพนกังานเทศบาลด้วยโดยอนโุลม ทัง้นี ้โดย
ให้การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบญัญัติดงักลา่วเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนกังาน 
เทศบาล คณะกรรมการพนกังานเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี แล้วแตก่รณี 
 
                    มาตรา 24  เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล 
แตล่ะแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกนั ให้มีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
                    (1) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง 
มหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
                    (2) ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ อธิบดกีรมบญัชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 
                    (3) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจากนายกเทศมนตรีจ านวนสามคน 
และปลดัเทศบาลจ านวนสามคน 
                    (4) ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านการบริหารและการจดัการ หรือ 
ด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แกก่ารบริหารงานบคุคลของเทศบาล 
                    การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ 
รายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคนและให้บคุคล 
ทัง้สิบแปดคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเองให้เหลือหกคน 
                    วิธีการคดัเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้ทรงคณุวฒุิ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ 
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินก าหนด 
                    ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยมหีน้าท่ีด าเนินการจดัให้มกีารคดัเลือกนายกเทศมนตรี 
หรือปลดัเทศบาล แล้วแตก่รณี เป็นผู้แทนเทศบาล 
                    ให้อธิบดีกรมการปกครองแตง่ตัง้ข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งด ารง 
ต าแหน่งไมต่ ่ากวา่รองอธิบดีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 
                    กรรมการผู้แทนเทศบาลซึง่คดัเลือกจากปลดัเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 



มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา 6 
วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
                    ให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 
มาตรา 21 และมาตรา 22 มาใช้บงัคบักบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาลด้วยโดยอนโุลม ทัง้นี ้โดยให้การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบญัญัติดงักลา่ว เป็นอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนกังานเทศบาล แล้วแตก่รณี 
 
                                                      หมวด 3 
                         การบริหารงานบคุคลในองคก์ารบริหารสว่นต าบล 
                                                  --------------- 
 
                    มาตรา 25  องค์การบริหารสว่นต าบลท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการ 
พนกังานสว่นต าบลร่วมกนัคณะหนึ่ง ท าหน้าท่ีบริหารงานบคุคลส าหรับองคก์ารบริหารสว่นต าบล 
ทกุแห่งท่ีอยู่ในเขตจงัหวดันัน้ ประกอบด้วย 
                    (1) ผู้วา่ราชการจงัหวดั หรือรองผู้วา่ราชการจงัหวดัซึ่งได้รับมอบหมายเป็น 
ประธาน 
                    (2) นายอ าเภอหรือหวัหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดันัน้ จ านวนแปดคนซึ่ง 
ผู้วา่ราชการจงัหวดัประกาศก าหนดวา่เป็นสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณีจ าเป็นเพ่ือ 
ประโยชน์ในการบริหารงานบคุคล ผู้วา่ราชการจงัหวดัจะประกาศเปลีย่นแปลงการก าหนด 
สว่นราชการท่ีเก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 
                    (3) ผู้แทนองค์การบริหารสว่นต าบลจ านวนเก้าคน ดงันี ้
                        (ก) ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหาร 
สว่นต าบลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลือกกนัเองจ านวนสามคน 
                        (ข) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารสว่นต าบล ซึ่งประธานกรรมการ 
บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลือกกนัเองจ านวนสามคน 
                        (ค) ผู้แทนพนกังานสว่นต าบลซึ่งปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลในจงัหวดันัน้ 
คดัเลือกกนัเองจ านวนสามคน 
                    (4) ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนเก้าคน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและ 
การจดัการหรือด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นต าบล 
                    การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ 



รายช่ือบคุคลจ านวนสิบห้าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนสิบห้าคน และให้ 
บคุคลทัง้สามสิบคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเองให้เหลือเก้าคน 
                    วิธีการคดัเลือกผู้แทนองคก์ารบริหารสว่นต าบลและผู้ทรงคณุวฒุิ ให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนด 
                    ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัมีหน้าท่ีจดัให้มีการคดัเลือกประธานสภาองค์การบริหาร 
สว่นต าบล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลหรือปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
แล้วแตก่รณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารสว่นต าบล 
                    ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัแตง่ตัง้ข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบลคนหนึ่งในจงัหวดั 
เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
                    กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนกังานสว่นต าบล และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา 6 มาตรา 7 
มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
                    ให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 
15 มาใช้บงัคบักบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลด้วยโดยอนโุลม ทัง้นี ้
โดยให้การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบญัญัติดงักลา่วเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกลาง
พนกังานสว่นต าบล คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล หรือประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารสว่นต าบล แล้วแตก่รณี 
 
                    มาตรา 26  เพ่ือให้การปฏิบตัหิน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ 
บริหารสว่นต าบลแตล่ะแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกนั ให้มคีณะกรรมการกลาง 
พนกังานสว่นต าบลคณะหนึง่ ประกอบด้วย 
                    (1) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง 
มหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
                    (2) ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ อธิบดีกรมบญัชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 
                    (3) ผู้แทนองค์การบริหารสว่นต าบลจ านวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจากประธาน 
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลจ านวนสามคน และปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
จ านวนสามคน 
                    (4) ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและ 
การจดัการหรือด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นต าบล 



                    การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ 
รายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคน และให้บคุคล 
ทัง้สิบแปดคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเองให้เหลือหกคน 
                    วิธีการคดัเลือกผู้แทนองคก์ารบริหารสว่นต าบลและผู้ทรงคณุวฒุิ ให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินก าหนด 
                    ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยมหีน้าท่ีด าเนินการจดัให้มกีารคดัเลือกประธาน 
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลหรือปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล แล้วแตก่รณี เป็น 
ผู้แทนองค์การบริหารสว่นต าบล 
                    ให้อธิบดีกรมการปกครองแตง่ตัง้ข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งด ารง 
ต าแหน่งไมต่ ่ากวา่รองอธิบดีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 
                    กรรมการผู้แทนองค์การบริหารสว่นต าบลซึง่คดัเลือกจากปลดัองคก์ารบริหาร 
สว่นต าบลและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือก 
อีกได้ และให้น าความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
                    ให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 
มาตรา 21 และมาตรา 22 มาใช้บงัคบักบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนกังาน 
สว่นต าบลด้วยโดยอนโุลม ทัง้นี ้โดยให้การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบญัญตัิดงักลา่ว เป็นอ านาจ 
หน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล หรือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
แล้วแตก่รณี 
 
                                                      หมวด 4 
                              การบริหารงานบคุคลในกรุงเทพมหานคร 
                                                  --------------- 
 
                    มาตรา 27  การบริหารงานบคุคลของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วา่ด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 
                                                      หมวด 5 
                                  การบริหารงานบคุคลในเมืองพทัยา 
                                                  --------------- 
 



                    มาตรา 28  เมืองพทัยาให้มคีณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยาคณะหนึ่ง ท าหน้าท่ี 
ก าหนดหลกัเกณฑ์และด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเมืองพทัยา 
ประกอบด้วย 
                    (1) ผู้วา่ราชการจงัหวดัชลบรีุเป็นประธาน 
                    (2) นายอ าเภอหรือหวัหน้าสว่นราชการในจงัหวดัชลบรีุจ านวนสามคน ซึ่งผู้วา่ 
ราชการจงัหวดัชลบรีุประกาศก าหนดวา่เป็นสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณีจ าเป็นเพ่ือ 
ประโยชน์ในการบริหารงานบคุคล ผู้วา่ราชการจงัหวดัชลบรีุจะประกาศเปลีย่นแปลงการก าหนด 
สว่นราชการท่ีเก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 
                    (3) ผู้แทนเมืองพทัยาจ านวนสี่คน ประกอบด้วย นายกเมืองพทัยา สมาชิกสภา 
เมืองพทัยา ซึ่งสภาเมืองพทัยาคดัเลือกจ านวนหนึง่คน ปลดัเมืองพทัยา และผู้แทนพนกังานเมือง 
พทัยาซึ่งคดัเลือกกนัเองจ านวนหนึ่งคน 
                    (4) ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนสี่คน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและ 
การจดัการหรือด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบคุคลของเมืองพทัยา 
                    การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ 
รายช่ือบคุคลจ านวนหกคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนหกคน และให้บคุคล 
ทัง้สิบสองคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเองให้เหลือสีค่น 
                    วิธีการคดัเลือกผู้แทนพนกังานเมืองพทัยาและผู้ทรงคณุวฒุิ ให้น าหลกัเกณฑ์และ 
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
                    ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัชลบรีุมหีน้าท่ีด าเนินการจดัให้มกีารคดัเลือกพนกังานเมือง 
พทัยา เป็นผู้แทนพนกังานเมืองพทัยา 
                    ให้ปลดัเมืองพทัยาเป็นเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยา 
                    กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนกังานเมืองพทัยาและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิมีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา 6 มาตรา 7 
มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
                    ให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 
มาตรา 20 และมาตรา 22 มาใช้บงัคบักบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยา 
ด้วยโดยอนโุลม ทัง้นี ้โดยให้การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบญัญัติดงักลา่ว เป็นอ านาจหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยา หรือนายกเมืองพทัยา แล้วแตก่รณี 
                    การก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของคณะกรรมการพนกังาน 
เมืองพทัยาให้มีอ านาจก าหนดให้สอดคล้องกบัความต้องการและความเหมาะสมของเมืองพทัยา 



แตจ่ะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังาน 
เทศบาลก าหนด 
 
                                                      หมวด 6 
                      การบริหารงานบคุคลในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืน 
                                                  --------------- 
 
                    มาตรา 29  การบริหารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนให้เป็นไป 
ตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 
 
                                                      หมวด 7 
                      คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
                                                  --------------- 
 
                    มาตรา 30  เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดแูลการบริหารงานบคุคลของพนกังาน 
ในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุรูปแบบให้มีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
และประโยชน์ของประเทศเป็นสว่นรวมและสามารถรองรบัการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ินได้ 
ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินเรียกโดยย่อวา่ "ก.ถ." ประกอบด้วย 
                    (1) บคุคลซึ่งได้รับการคดัเลือกตามมาตรา 31 เป็นประธาน 
                    (2) กรรมการโดยต าแหนง่จ านวนหกคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ผู้อ านวยการ 
ส านกังบประมาณ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง 
                    (3) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้จากผู้ซึ่งมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้าน
บริหาร 
และการจดัการหรือด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรู้เป็นท่ียอมรับ 
                    (4) ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัจ านวน 
หนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการกลาง 
พนกังานสว่นต าบลจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจ านวน 
หนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยาจ านวนหนึ่งคน และในกรณีท่ีมีกฎหมายจดัตัง้ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืน ให้มีผู้แทนคณะกรรมการพนกังานองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืน 



ซึ่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนนัน้คดัเลือกกนัเองจ านวนหนึ่งคน 
                    การคดัเลือกกรรมการตาม (4) ให้คดัเลือกจากกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองคก์ร 
ปกครองสว่นท้องถ่ินของคณะกรรมการนัน้ 
                    ให้หวัหน้าส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
เป็นเลขานกุารคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
                    ให้น าความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บงัคบักบัการด ารง 
ต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ และให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 21 มาใช้ 
บงัคบักบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินด้วย 
โดยอนโุลม 
 
                    มาตรา 31  ในการคดัเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
สว่นท้องถ่ินให้กรรมการตามมาตรา 30 (2) (3) และ (4) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนฝ่ายละสามคน 
และให้บคุคลทัง้เก้าคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเอง โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสงูสดุเป็นผู้ได้รับ 
การคดัเลือก 
                    บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและ 
การจดัการหรือด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรู้เป็นท่ียอมรับ และไมไ่ด้ 
เป็นกรรมการของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน หรือกรรมการของ 
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน และให้น าความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง 
มาใช้บงัคบัด้วย 
                    ให้รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีด าเนินการจดัให้มีการคดัเลือก 
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
                    ในกรณีท่ีได้รายช่ือบคุคลซึ่งได้รับการคดัเลือกแล้ว ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
มหาดไทยประกาศแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
สว่นท้องถ่ิน 
 
                    มาตรา 32  ให้ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละหกปีนบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง 
วาระเดียว 
                    นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหาร 



งานบคุคลสว่นท้องถ่ินพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก โดยย่ืนหนงัสือลาออกตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
                    (3) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสัง่ให้ออก โดยความเห็นชอบของ 
คณะรัฐมนตรีเน่ืองจากมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี บกพร่อง หรือไมส่จุริตตอ่หน้าท่ี 
                    (4) ขาดคณุสมบตัิตามมาตรา 31 วรรคสอง 
                    (5) เป็นบคุคลล้มละลาย 
                    (6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                    (7) ได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ 
 
                    มาตรา 33  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินมีอ านาจ 
หน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
                    (1) ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคณุธรรมเก่ียวกบั 
การบริหารงานบคุคลโดยเฉพาะในเร่ืองการแตง่ตัง้และการให้พ้นจากต าแหน่งของพนกังาน 
สว่นท้องถ่ิน รวมตลอดถึงการก าหนดโครงสร้างอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้ม ี
สดัสว่นท่ีเหมาะสมแก่รายได้และการพฒันาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน ทัง้นี ้การก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการก าหนด 
หลกัเกณฑ์การบริหารงานบคุคลโดยเฉพาะเจาะจงท่ีท าให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไมส่ามารถ 
บริหารงานบคุคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแตล่ะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ 
                    (2) ก าหนดแนวทางการพฒันาการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินเพ่ือรองรับการ 
กระจายอ านาจการปกครองสว่นท้องถ่ิน 
                    (3) ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลอืกตามมาตรา 16 วรรคสาม มาตรา 24 
วรรคสาม และมาตรา 26 วรรคสาม 
                    (4) สง่เสริมให้มกีารศกึษา วิเคราะห์ หรือวิจยัเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล 
สว่นท้องถ่ิน 
                    (5) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และพิจารณาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล 
สว่นท้องถ่ินแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
                    (6) ประสานงานกบัคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
คณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการประเภทตา่ง ๆ คณะกรรมการ
กลาง 
ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน  



เพ่ือสง่เสริมให้การบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ 
                    (7) ปฏิบตัิการอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตินีห้รือกฎหมายอื่น 
                    การก าหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน 
บคุคลของกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ 
ตามมาตรา 29 ด้วย 
 
                    มาตรา 34  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
เห็นวา่การก าหนดมาตรฐานทัว่ไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน 
ขดัแย้งกบัมาตรฐานกลางหรือแนวทางตามมาตรา 33 หรือมีปัญหาข้อโต้แย้งในการก าหนด 
หลกัเกณฑ์การบริหารงานบคุคลระหวา่งคณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน 
กบัคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน ให้คณะกรรมการมาตรฐานการ 
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินแจ้งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน 
หรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน แล้วแตก่รณี ด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้อง 
ตามมาตรฐานกลางและถ้ามิได้มีการด าเนินการในเวลาอนัสมควรหรือการด าเนินการของ 
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน หรือคณะกรรมการข้าราชการ หรือ 
พนกังานสว่นท้องถ่ินจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงตอ่การบริหารเป็นสว่นรวมหรือไมเ่ป็นธรรม 
แก่ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่น
ท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ระงบัการใช้หลกัเกณฑ์การบริหารงานบคุคลนัน้ได้ 
 
                    มาตรา 35  ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินคา่จ้างของ 
ข้าราชการ หรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน และลกูจ้าง ท่ีน ามาจากเงินรายได้ท่ีไมร่วมเงินอดุหนนุและ 
เงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนัน้ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแตล่ะแห่งจะก าหนดสงูกวา่ร้อยละสี่สิบของเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้ไมไ่ด้ 
 
                    มาตรา 36  ให้จดัตัง้ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
สว่นท้องถ่ินขึน้ในส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีรบัผิดชอบงานในราชการ 
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน และมีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
                    (1) รับผิดชอบในงานธรุการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
สว่นท้องถ่ิน 
                    (2) ศกึษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ เก่ียวกบังานของคณะกรรมการ 
มาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 



                    (3) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบคุคลขององคก์ร 
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
                    (4) ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ 
สว่นท้องถ่ิน 
                    (5) จดัประชมุ สมัมนา ฝึกอบรม รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ความรู้ 
เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
                    (6) จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ ผลงาน และอปุสรรคในการปฏิบตัิ 
หน้าท่ีและในการด าเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน และ 
ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
                    (7) ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่น 
ท้องถ่ินมอบหมาย 
 
                                                   บทเฉพาะกาล 
                                                  --------------- 
 
                    มาตรา 37  ผู้ใดเป็นข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั พนกังานเทศบาล 
พนกังานสว่นต าบล หรือพนกังานเมืองพทัยา อยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั ให้ผู้นัน้ 
เป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินตามพระราชบญัญัตินีต้อ่ไป โดยได้รับเงินเดือนหรือ 
คา่จ้าง และสิทธิและประโยชน์เชน่เดิม 
 
                    มาตรา 38  ผู้ใดเป็นลกูจ้างประจ าขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล 
องค์การบริหารสว่นต าบล หรือเมืองพทัยา อยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั ให้ผู้นัน้ 
เป็นลกูจ้างตามพระราชบญัญัตนีิต้อ่ไป โดยได้รับคา่จ้าง และสิทธิและประโยชน์เช่นเดิม 
 
                    มาตรา 39  ให้ด าเนินการจดัให้มคีณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 
บคุคลสว่นท้องถ่ิน คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน และคณะกรรมการ 
ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน และส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
ตามพระราชบญัญัตินีภ้ายในหนึ่งปีนบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญัตนีิใ้ช้บงัคบั 
                    ในระหวา่งท่ียงัไมม่ีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินตาม 
พระราชบญัญัตินี ้ให้การบริหารงานบคุคลในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
ไว้ในกฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้จนกวา่จะมีคณะกรรมการ 



ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินตามพระราชบญัญัตินี ้
                    ในระหวา่งท่ียงัไมม่กีารก าหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑ์และ 
วิธีการปฏิบตัิเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินตามพระราช 
บญัญัตนีิ ้ให้พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่ท่ี
เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั พนกังานเทศบาล 
พนกังาน 
สว่นต าบล และพนกังานเมืองพทัยา ท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั ยงัคงใช้บงัคบั 
ได้ตอ่ไปเท่าท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัตินี ้
 
                    มาตรา 40  ในวาระเร่ิมแรกก่อนท่ีจะมกีรรมการตามมาตรา 30 (4) ให้ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา 30 
(2) และ (3) เพ่ือท าหน้าท่ีเท่าท่ีจ าเป็น 
                    ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง ด าเนินการก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือก 
กรรมการตามมาตรา 33 (3) ภายในก าหนดเวลาไมเ่กินเก้าสิบวนั นบัแตว่นัท่ีคณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้ 
กรรมการตามมาตรา 30 (3) 
                    ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการผู้หนึ่งเป็นประธานกรรมการ เพ่ือท า 
หน้าท่ีไปพลางก่อนจนกวา่จะมกีรรมการตามมาตรา 30 (4) 
 
                    มาตรา 41  บรรดากิจการท่ีก าหนดเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการข้าราชการ 
หรือพนกังานสว่นท้องถ่ินตามพระราชบญัญัตินี ้ถ้าได้มกีารด าเนินการไปแล้วหรือก าลงัด าเนินการ 
อยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตนีิใ้ช้บงัคบั ถ้าการนัน้ได้กระท าโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ 
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั ให้ถือวา่การนัน้ได้ด าเนินการไปแล้วหรือก าลงัด าเนินการ 
อยู่ตามพระราชบญัญัตนีิ ้
 
                    มาตรา 42  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใดท่ีจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
และคา่จ้างของข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน และลกูจ้าง ไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนดใน 
มาตรา 35 ในวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 35 ภายในห้าปี 
นบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญัตนีิใ้ช้บงัคบั 
 
                    มาตรา 43  ในระหวา่งท่ียงัมิได้จดัตัง้ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการ 
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน ให้กรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบตัิหน้าท่ีเท่าท่ีจ าเป็นไป 



พลางก่อน 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน หลีกภยั 
          นายกรัฐมนตรี 
 



พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้ าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๔)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๕)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๖)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๗)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๘)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ กันยายน ๒๕๓๔ 
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(๙)  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๓/๑๒  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้  

มาตรา ๔  ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
(๑)  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
(๒)  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(๓)  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๕  การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ก าหนดต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือนโดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น ๆ ไว้ด้วย 

การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

ส่วนที่ ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

   

มาตรา ๗  ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้ 
(๑)  ส านักนายกรัฐมนตรี 
(๒)  กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
(๓)  ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

                                                           
๒ มาตรา ๓/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
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(๔) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

ส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
ส่วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๘๓  การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
การจัดตั้งทบวงโดยให้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้ระบุการสังกัดไว้ในพระราชบัญญัติ

ด้วย 
การจัดตั้งกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดส านักนายกรั ฐมนตรี 

กระทรวง หรือทบวง ให้ระบุการไม่สังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย 

มาตรา ๘ ทวิ๔  การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการ
ขึ้นใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึนให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ การโอนอ านาจหน้าที่ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งส่วนราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอยู่เดิม การโอนข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณ
รายจ่าย รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ด้วย แล้วแต่กรณี 

ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการ
ก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตาม
วรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบก าหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๘ ตรี๕  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่ชื่อ
ต าแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการนั้นเปลี่ยนไปให้ระบุการเปลี่ยนชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย 

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอ่ืน ประกาศ หรือ
ค าสั่งใดที่อ้างถึงส่วนราชการหรือต าแหน่งของข้าราชการที่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอ่ืน ประกาศหรือค าสั่งนั้นอ้างถึงส่วนราชการ
หรือต าแหน่งของข้าราชการที่ได้เปลี่ยนชื่อนั้น 

มาตรา ๘ จัตวา๖  การยุบส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของส่วน

ราชการนั้นเป็นอันระงับไป ส าหรับทรัพย์สินอ่ืนของส่วนราชการนั้นให้โอนให้แก่ส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ตามที่รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ส าหรับวิธีการจัดการกิจการ สิทธิและหนี้สินของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา 
                                                           

๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  
๔ มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๘ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖ มาตรา ๘ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบต าแหน่ง อันเนื่องมาแต่การยุบส่วนราชการ
ตามวรรคหนึ่ง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอ่ืนแล้ว ให้ข้าราชการ
หรือลูกจ้างได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งด้วย 

ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้างตาม
วรรคสามก็ให้กระท าได้โดยมิให้ถือว่าข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามวรรคสาม แต่ทั้งนี้ต้อง
กระท าภายในสามสิบวันนับแต่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๘ เบญจ๗  พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ทวิ หรือมาตรา ๘ จัตวา ที่มีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จัดตั้งส่วนราชการ กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ระบุให้ชัดเจนในพระ
ราชกฤษฎีกาว่าบทบัญญัติใดถูกแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกเป็นประการใดในกฎหมายนั้น 

มาตรา ๘ ฉ๘  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย 

ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดังกล่าว 
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๘ สัตต๙  ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณร่วมกันเสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในและในการก าหนดอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ
ตามมาตรา ๘ ฉ ในการเสนอความเห็นดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดอัตราก าลัง และ
ส านักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องเสนอไปในคราวเดียวกัน 

มาตรา ๘ อัฏฐ๑๐  การแบง่ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น 

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 

   

มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม 

ให้ส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม มีฐานะเป็นกรม 

                                                           
๗ มาตรา ๘ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘ มาตรา ๘ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙ มาตรา ๘ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐ มาตรา ๘ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ส านักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายในขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือท าหน้าที่จัดท า
นโยบายและแผน ก ากับ เร่งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดหรืออนุมัติ เพื่อการนี้นายกรัฐมนตรีจะสั่งให้กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมใน
ส านักนายกรัฐมนตรีจัดท าก็ได้ 

มาตรา ๑๐  ส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม 

ส านักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในส านักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา
หรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้๑๑ 

ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย๑๒ 

ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่เพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่ง 
ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน๑๓ 

ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่ ให้คณะรัฐมนตรีดังกล่าวอ านวยความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆ ด าเนินการใด ๆ เท่าที่
จ าเป็น เพ่ือรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาเตรียมการด าเนินการได้๑๔ 

มาตรา ๑๑  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก ากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน

ภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท ารายงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ ในกรณีจ าเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมี
อ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

(๒) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่งหรือหลาย
กระทรวงหรือทบวง 

                                                           
๑๑ มาตรา ๑๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๒ มาตรา ๑๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๓ มาตรา ๑๐ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๔ มาตรา ๑๐ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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(๓) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม 

(๔) สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้
ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตรา เงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับ
เงินเดือนในส านักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม 

(๕) แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปด ารงต าแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรม
หนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะ
เสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาด ารงต าแหน่งนั้นทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้ง
ข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(๖) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็น
คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ และก าหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 

(๗) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
(๙) ด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ระเบียบตาม (๘) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็น
กรม แต่มิได้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

มาตรา ๑๓  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และ
ให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

มาตรา ๑๔  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา 
และราชการในพระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
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มาตรา ๑๕๑๕  ในส านักนายกรัฐมนตรี อาจมีส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้
ตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

มาตรา ๑๖  ส านักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักนายกรัฐมนตรี ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของส านักนายกรัฐมนตรี และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการใน
ส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีก าหนดรวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดส านักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรองปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ด ารง
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ตามที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ก าหนดหรือมอบหมาย 

ให้น าความในมาตรา ๑๙/๑ มาใช้บังคับแก่ราชการของส านักนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการที่มิได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม๑๖ 

มาตรา ๑๗  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของส านัก
นายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี ให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส านักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของส่วนราชการ
ซึ่งกฎหมายก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีที่ส านักนายกรัฐมนตรีมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งส านักงานปลัดทบวงตามมาตรา 
๒๕ วรรคสาม จะให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่ส านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 

                                                           
๑๕ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๖ มาตรา ๑๖ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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หมวด ๒ 
การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 

   

มาตรา ๑๘  ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 
(๑)  ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒)  ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓)  กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยกส่วน

ราชการตั้งข้ึนเป็นกรมก็ได้ 
ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 
กระทรวงใดมีความจ าเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพ่ือท าหน้าที่จัดท านโยบายและแผน ก ากับ เร่งรัด และ

ติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้มีส านักนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายใน ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้ 

ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการเพ่ือรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มี
ฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็น
อธิบดีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ส าหรับส่วน
ราชการนั้นเช่นเดียวกับอธิบดี ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง
ท าหน้าที่คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากรม ส าหรับส่วนราชการนั้น๑๗ 

การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ให้กระท าได้ในกรณีเป็นการยุบ รวม หรือโอนกรมในกระทรวงใดมา
จัดตั้งเป็นส่วนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงนั้นหรือกระทรวงอ่ืน โดยไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึน และให้น าความในมาตรา ๘ ทวิ และมาตรา ๘ เบญจ มาใช้บังคับโดยอนุโลม๑๘ 

การแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของส่วนราชการตามวรรคสี่ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เป็นผู้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต๑๙ 

ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการตามวรรคสี่ของ
กระทรวงใด ให้นายกรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ๒๐ 

ให้น าความในวรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับกับส านักนายกรัฐมนตรีและทบวงตาม
หมวด ๓ โดยอนุโลม๒๑ 

มาตรา ๑๙๒๒  กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม 
                                                           

๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๘ มาตรา ๑๘ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๙ มาตรา ๑๘ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๐ มาตรา ๑๘ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๑ มาตรา ๑๘ วรรคแปด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๒ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



- ๙ - 

 

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับการทหาร และการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 

มาตรา ๑๙/๑๒๓  ให้ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป 
วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง  ๆ ในกระทรวงร่วมกันเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจดังกล่าวจะมี
มติให้น างบประมาณท่ีแต่ละส่วนราชการได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่ายร่วมกันก็ได้ 

มาตรา ๒๐๒๔  ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ง ให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคน
หนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานใน
กระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ โดยจะ
ให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย 

ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม 
แต่มิได้สังกัดกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็
ได ้

มาตรา ๒๑๒๕  ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติ

ราชการ ก ากับการท างานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในกระทรวง 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

ส านักงานปลัดกระทรวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะให้มีรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยสั่ง

และปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได้ 
ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปอยู่

ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้น โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรง
                                                           

๒๓ มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๔ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๕ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 



- ๑๐ - 

 

ต่อปลัดกระทรวงหรือขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีต้อง
รายงานผลการด าเนินงานต่อปลัดกระทรวงตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจก าหนดให้ส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรมแห่ง
หนึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงานทั่วไปให้แก่ส่วนราชการแห่ง
อ่ืนภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ 

กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึนเป็นสองคนก็ได้ 

ในกรณีที่กระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็ได้ 
และให้อ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่เกี่ยวกับราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจเป็นอ านาจหน้าที่ของ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมขึ้น และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าที่ก าหนดไว้ใน
วรรคห้าหรือวรรคหก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะร่วมกันอนุมัติ
ให้กระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นกรณีพิเศษโดยจะก าหนดเงื่อนไขหรือเง่ือนเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้๒๖ 

ในการด าเนินการตามวรรคเจ็ด ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประชุมพิจารณา
ร่วมกัน โดยกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการออกเสียงลง
มติจะต้องได้คะแนนเสียงของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการฝ่ายดังกล่าวที่มาประชุม แล้วให้น า
มติดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป๒๗ 

มาตรา ๒๒  ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรี
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 

มาตรา ๒๓  ส านักงานปลัดกระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง และ
ราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

ในกรณีที่กระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งส านักงานปลัดทบวงตามมาตรา ๒๕ วรรค
สาม จะให้ส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่ส านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๔  การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงให้อนุโลมตามการจัดระเบียบ
ราชการของกระทรวงซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๓ 

 
                                                           

๒๖ มาตรา ๒๑ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๗ มาตรา ๒๑ วรรคแปด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



- ๑๑ - 

 

หมวด ๓ 
การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

   

มาตรา ๒๕  ราชการส่วนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวงหรือ
ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง จะจัดตั้งเป็นทบวงสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง เพ่ือให้มี
รัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงก็ได้  และให้จัด
ระเบียบราชการในทบวงดังนี้ 

(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดทบวง 
(๓) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เว้นแต่บางทบวงซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยกส่วน

ราชการตั้งข้ึนเป็นกรมก็ได้ 
ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 
ในกรณีที่ส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัด และปริมาณและคุณภาพของราชการใน

ทบวงยังไม่สมควรจัดตั้งส านักงานปลัดทบวง จะให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือส านักงานปลัดกระทรวง
ท าหน้าที่ส านักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๖  การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ทบวงมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม 

มาตรา ๒๗  ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ทบวงหนึ่งมีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ และก าหนดนโยบายของทบวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวง และจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็
ได ้

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงให้
เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการทบวงมอบหมาย 

ในกรณีที่เป็นทบวงสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงปฏิบัติราชการ
ภายใต้การก ากับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๘  ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีว่าการทบวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ให้มีปลัดทบวงคนหนึ่ง
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในทบวง ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 
และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบายที่
รัฐมนตรีก าหนด รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวง 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 



- ๑๒ - 

 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานปลัดทบวง 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวงตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ 
และจะให้มีผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีรองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวง หรือมีทั้งรองปลัดทบวงและผู้ช่วยปลัดทบวง ให้รองปลัด
ทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดทบวง 

ให้รองปลัดทบวง ผู้ช่วยปลัดทบวง และผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงานปลัดทบวง มี
อ านาจหน้าที่ตามท่ีปลัดทบวงก าหนดหรือมอบหมาย 

ในกรณีที่ปลัดทบวงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งใด หรือมติขอคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กล่าวถึงอ านาจ
ของปลัดทบวงไว้ให้ปลัดทบวงมีอ านาจดังเช่นปลัดกระทรวง 

ในกรณีที่ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่ส านักงานปลัด
ทบวง ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงท าหน้าที่ปลัดทบวง 

มาตรา ๒๙  ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรี
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการทบวง และจัดให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลาย
คนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 

มาตรา ๓๐  ส านักงานปลัดทบวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของทบวง และราชการที่
คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดทบวงโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 

หมวด ๔ 
การจัดระเบียบราชการในกรม 

   

มาตรา ๓๑  กรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงอาจแบ่งส่วนราชการ
ดังนี้ 

(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง เว้นแต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยกส่วน

ราชการตั้งข้ึนเป็นกองก็ได ้
กรมใดมีความจ าเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้ 
ส าหรับส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับราชการของต ารวจก็ได้๒๘ 

                                                           
๒๘ มาตรา ๓๑ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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มาตรา ๓๒๒๙  กรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการของกรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของกรมนั้น 

ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้
เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ดังกล่าวให้ค านึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ และนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย 

ในกรมหนึ่งจะให้มีรองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากอธิบดีและช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการ  
ก็ได้ 

รองอธิบดีมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีอธิบดีก าหนดหรือมอบหมาย 

มาตรา ๓๓  ส านักงานเลขานุการกรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มิได้
แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรมเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขานุการกรม 

ส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) และส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ให้มีอ านาจ
หน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากับผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้ากองหรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 
๓๑ วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๓๔  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพ่ือให้
มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อเพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้ 

หัวหน้าส่วนราชการประจ าเขตมีอ านาจหน้าที่เป็นผู้รับนโยบายและค าสั่ งจากกระทรวง ทบวง กรม  
มาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจ าส านักงานเขตซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การแบ่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของต ารวจซึ่งได้ก าหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา๓๐ 

มาตรา ๓๕  กระทรวง ทบวง หรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมีผู้ตรวจราชการของ
กระทรวง ทบวง หรือกรมนั้น ก็ให้กระท าได้ 

ผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรม มีอ านาจหน้าที่ตรวจและแนะน าการปฏิบัติราชการอัน
เกี่ยวกับกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวง ทบวง หรือกรม
หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๖  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมจะมีเลขาธิการ ผู้อ านวยการ หรือ
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้ าราชการ และรับผิดชอบใน
                                                           

๒๙ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๐ มาตรา ๓๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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การปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะให้มีรองเลขาธิการ รองผู้อ านวยการ
หรือต าแหน่งรองของต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนหรือผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการหรือต าแหน่งผู้ช่วยของ
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือมีทั้งรองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการหรือทั้งรองผู้อ านวยการและผู้ช่วย
อ านวยการ หรือทั้งต าแหน่งรองและต าแหน่งผู้ช่วยของต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
และช่วยปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

มาตรา ๓๗  ให้น าความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับ
แก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมโดยอนุโลม 

หมวด ๕ 
การปฏิบัติราชการแทน 

   

มาตรา ๓๘๓๑  อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอ่ืนที่ผู้
ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้
ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบ
อ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอ่ืน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจก าหนดให้มีการมอบอ านาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจนการมอบ
อ านาจให้ท านิติกรรมสัญญา ฟ้องคดีและด าเนินคดี หรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการมอบอ านาจ
หรือที่ผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับอ านาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาต
หรือที่บัญญัติผู้มีอ านาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้ด า รงต าแหน่งซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย
ดังกล่าวมีอ านาจมอบอ านาจให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามที่เห็นสมควร หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดในกรณีมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจมอบอ านาจได้
ต่อไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขที่ผู้มอบอ านาจก าหนด 

ในกรณีตามวรรคสาม เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตราพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวอาจมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ 

การมอบอ านาจให้ท าเป็นหนังสือ 

มาตรา ๓๙๓๒  เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น โดยผู้มอบ
อ านาจจะก าหนดให้ผู้รับมอบอ านาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะก าหนด
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อ านาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณีการมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
                                                           

๓๑ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๒ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๑๕ - 

 

คณะรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอ านาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องในจังหวัดก็ได้ 

มาตรา ๔๐๓๓  ในการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจ และ
ผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจดังกล่าว 

เมื่อได้มอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ
อ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

มาตรา ๔๐/๑๓๔  ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในกรม ถ้าการปฏิบัติราชการใดของส่วน
ราชการนั้นมีลักษณะเป็นงานการให้บริการหรือมีการให้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยและหากแยกการบริหารออกเป็น
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๓/๑ ยิ่งขึ้น ส่วนราชการดังกล่าวโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิใช่เป็นส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ในก ากับของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง การมอบ
อ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน วิธีการบริหารงาน การด าเนินการด้านทรัพย์สิน การก ากับดูแลสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรและการยุบเลิกไว้ด้วย 

ให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการตามภารกิจที่จัดตั้งหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก และสนับสนุนภารกิจอ่ืนของส่วนราชการดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมาย และอาจ
ให้บริการแก่ส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจอันเป็น
วัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้ง 

ให้รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นรายได้ที่ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

หมวด ๖ 
การรักษาราชการแทน 

   

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้คณะรัฐมนตรี
                                                           

๓๓ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๔ มาตรา ๔๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๑๖ - 

 

มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง
ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้นายกรัฐมนตรีส าหรับส านัก
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี
ผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายกรัฐมนตรีส าหรับส านักนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ปลัดกระทรวงจะ
แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  

มาตรา ๔๕  ให้น าความในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดทบวงหรือรองปลัด
ทบวงตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ ด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิบดีหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกรม
ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ถ้านายกรัฐมนตรีส าหรับส านักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควร
เพ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะ
แต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้อธิบดีจะแต่งตั้งข้าราชการใน
กรมซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษา
ราชการแทนก็ได้ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ในส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม  



- ๑๗ - 

 

มาตรา ๔๗  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการกรมตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่ง ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทน 

ให้น าความในมาตรานี้มาใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๘  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตน
แทน 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้
ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ ซึ่งมอบหมายหรือมอบ
อ านาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้
ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๔๙  การเป็นผู้ รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนอ านาจ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี
หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิบดี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนตาม
อ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจากความ
เป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๕๐  ความในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวงที่เก่ียวกับทหาร 

หมวด ๗ 
การบริหารราชการในต่างประเทศ๓๕ 

   

มาตรา ๕๐/๑๓๖  ในหมวดนี้ 
“คณะผู้แทน” หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจ าการใน

ต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรองกงสุล 
ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนและปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกับสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ 

“หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทย

                                                           
๓๕ หมวด ๗ การบริหารราชการในต่างประเทศ มาตรา ๕๐/๑ ถึง มาตรา ๕๐/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๖ มาตรา ๕๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  



- ๑๘ - 

 

ประจ าองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ 

“รองหัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจ า
องค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่าข้าราชการสังกัดส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในลักษณะ
เดียวกัน 

มาตรา ๕๐/๒๓๗  ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และ
เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน และจะให้มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนหัวหน้าคณะผู้แทนก็ได้ 

การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่อบุคคลในคณะผู้แทนให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

หัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอ านาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๕๐/๓๓๘  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
รองหัวหน้าคณะผู้แทนรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนที่จะรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งใดอัน
เป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้การรักษาราชการแทนหัวหน้าคณะ
ผู้แทนหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดอันเป็นบุคคลในคณะผู้แทน เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายทหารประจ าการในต่างประเทศ  

มาตรา ๕๐/๔๓๙  หัวหน้าคณะผู้แทนมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๒)  บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่ง

การในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
(๓)  บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่มิใช่บุคคลในคณะผู้แทนซึ่งประจ าอยู่

ในประเทศที่ตนมีอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(๔)  รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม (๓) เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการเลื่อนข้ันเงินเดือน  

                                                           
๓๗ มาตรา ๕๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๘ มาตรา ๕๐/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๙ มาตรา ๕๐/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



- ๑๙ - 

 

มาตรา ๕๐/๕๔๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอ านาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติ
ราชการแทนได้ ในการนี้ให้น าความในมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น และจะ
มอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ อ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่เป็นการมอบอ านาจต่อไปให้บุคคลในคณะผู้แทนตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

เมื่อได้มีการมอบอ านาจแล้ว หัวหน้าคณะผู้แทนมีหน้าที่ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้  

มาตรา ๕๐/๖๔๑  การที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอ านาจหรือมีค าสั่งใดที่เกี่ยวข้องไปยังหัวหน้าคณะ
ผู้แทน ให้แจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ  

ส่วนที่ ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

   

มาตรา ๕๑  ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
(๑)  จังหวัด 
(๒)  อ าเภอ 

หมวด ๑ 
จังหวัด 

   

มาตรา ๕๒  ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อ าเภอตั้งข้ึนเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่น

ค าขอจัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ 
ให้ถอืว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ๔๒  

มาตรา ๕๒/๑๔๓  ให้จังหวัดมีอ านาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(๑)  น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

                                                           
๔๐ มาตรา ๕๐/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๑ มาตรา ๕๐/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๓ มาตรา ๕๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



- ๒๐ - 

 

(๒)  ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็น
ธรรมในสังคม 

(๓)  จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพ่ือให้ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

(๔)  จัดให้มีการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 
(๕)  จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถด าเนินการ

ตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะด าเนินการตามภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(๖)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมาย 
หรือที่มีกฎหมายก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐที่ประจ าอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑  

มาตรา ๕๓๔๔  ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรมการจังหวัด ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก าหนด 

คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคน
ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่ วนราชการประจ าจั งหวัดจากกระทรวงและท บวงต่าง  ๆ เว้นแต่
กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน เป็นกรมการจังหวัดและหัวหน้า
ส านักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ๔๕ 

ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงหรือทบวงนั้นส่งมา
ประจ าอยู่ในจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
หนึ่งคนเป็นผู้แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หั วหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพ่ิมขึ้นเฉพาะการ
ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้  

มาตรา ๕๓/๑๔๖  ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 

ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือ
ราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม 
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

                                                           
๔๔ มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๕ มาตรา ๕๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖  
๔๖ มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จ านวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการด าเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐทั้งปวงที่กระท าในพ้ืนที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  

มาตรา ๕๓/๒๔๗  ให้น าความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช้บังคับกับการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วยโดย
อนุโลม  

มาตรา ๕๔  ในจังหวัดหนึ่ ง ให้มีผู้ ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่ งเป็นผู้ รับนโยบายและค าสั่ งจาก
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และ
ประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขต
จังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอ าเภอ และจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดก็ได้ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วน
ภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

มาตรา ๕๕  ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ 
และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกล่าวในมาตรา๕๔ ให้มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจ าท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมี
อ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น  

มาตรา ๕๕/๑๔๘  ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะ
หนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ท าหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ 

ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอ านาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทน
ภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จ านวน 
วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับหรือมีกรณีที่เป็นการ
ทุจริต ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

                                                           
๔๗ มาตรา ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๘ มาตรา ๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
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มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๕๗  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
(๑)๔๙ บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด 
(๒)  บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่ง

การในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
(๓)  บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
(๔)  ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น 

ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือ
ยับยั้งการกระท าใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง 
กรมมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่
เกี่ยวข้อง 

(๕)  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการฝ่ายอัยการ 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและ
หัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 

(๖)๕๐ เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อส านักงบประมาณ
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๗)๕๑ ก ากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
(๘)  ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอ านาจท า

รายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๙)  บรรจุ แต่งตั้ง ให้บ าเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 

                                                           
๔๙ มาตรา ๕๗ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๐ มาตรา ๕๗ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๑ มาตรา ๕๗ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๕๘  การยกเว้น จ ากัด หรือตัดทอน อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการ
ในจังหวัด หรือให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอ านาจหน้าที่ ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะกระท าได้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ 

มาตรา ๕๙  ให้น าความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนตามหมวดนี้ 

มาตรา ๖๐  ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังนี้ 
(๑)  ส านักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานจังหวัด 
(๒)  ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม 

นั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

หมวด ๒ 
อ าเภอ 

   

มาตรา ๖๑  ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอ าเภอ 
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอ าเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๖๑/๑๕๒  ให้อ าเภอมีอ านาจหน้าที่ภายในเขตอ าเภอ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  อ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา ๕๒/๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โดยให้น าความใน

มาตรา ๕๒/๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(๒)  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการร่วม 
(๓)  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมมือกับชุมชนในการด าเนินการให้มีแผนชุมชน 

เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม 
(๔)  ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตาม

มาตรา ๖๑/๒ และมาตรา ๖๑/๓ 

มาตรา ๖๑/๒๕๓  ในอ าเภอหนึ่ง ให้มีคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของ
ประชาชนที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอ ในเรื่องที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินมรดก และข้อ
พิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่านั้น ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ให้นายอ าเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นคณะ
บุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เหมาะสม
กับการท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและคู่พิพาทตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเลือก
บุคคลจากบัญชีรายชื่อตามวรรคสองฝ่ายละหนึ่งคน และให้นายอ าเภอ พนักงาน อัยการประจ าจังหวัดหรือ
                                                           

๕๒ มาตรา ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๓ มาตรา ๖๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๒๔ - 

 

ปลัดอ าเภอที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งเป็นประธาน เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาท 

ให้คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมีอ านาจหน้าที่รับฟังข้อพิพาทโดยตรงจาก
คู่พิพาท และด าเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงยินยอมร่วมกันระหว่างคู่พิพาทโดยเร็ว ถ้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตก
ลงกันได้ ให้คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทจัดให้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ
ระหว่างคู่พิพาท และให้ถือเอาข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ในกรณี
ที่คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ ให้คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสั่งจ าหน่ายข้อพิพาทนั้น 

ข้อตกลงตามวรรคสี่ ให้มีผลเช่นเดียวกับค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชี การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งยื่น
ค าร้องต่อพนักงานอัยการ และให้พนักงานอัยการด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือให้ออกค าบังคับให้
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวโดยให้น ากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา ให้อายุความในการ
ฟ้องร้องคดีสะดุดหยุดลง นับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทจนถึงวันที่คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
สั่งจ าหน่ายข้อพิพาทหรือวันที่คู่พิพาทท าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี 

ความในมาตรานี้ให้ใช้กับเขตของกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๑/๓๕๔  บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอ าเภอใดหากเป็นความผิดอันยอม
ความได้ และมิใช่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ถ้าผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอม หรือแสดงความจ านง ให้
นายอ าเภอของอ าเภอนั้นหรือปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอดังกล่าวมอบหมายเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามควรแก่กรณี และเมื่อ
ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือตามท่ีไกล่เกลี่ยและปฏิบัติตามค าไกล่เกลี่ยดังกล่าวแล้ว ให้คดีอาญา
เป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมตามที่ไกล่เกลี่ย ให้จ าหน่ายข้อพิพาทนั้น แต่เพ่ือ
ประโยชน์ในการที่ผู้เสียหายจะไปด าเนินคดีต่อไป อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญา ให้เริ่มนับแต่
วันที่จ าหน่ายข้อพิพาท 

หลักเกณฑ์และวิธีในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๒  ในอ าเภอหนึ่ง มีนายอ าเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการใน
อ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอ 

นายอ าเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
บรรดาอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอ าเภอหรือนายอ าเภอซึ่งกฎหมายก าหนดให้

กรมการอ าเภอและนายอ าเภอมีอยู่ ให้โอนไปเป็นอ านาจและหน้าที่ของนายอ าเภอ 

                                                           
๕๔ มาตรา ๖๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๖๓  ในอ าเภอหนึ่ง นอกจากจะมีนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบดังกล่าว
ในมาตรา ๖๒ ให้มีปลัดอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจ า
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัด
กระทรวง ทบวง กรมนั้น ในอ าเภอนั้น 

มาตรา ๖๔  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอ าเภอ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ถ้ามีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายอ าเภอแต่งตั้งปลัดอ าเภอ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง ให้ปลัดอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๖๕  นายอ าเภอมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
(๑)  บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติ ว่า

การปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอที่จะต้องรักษาการให้เป็นไป
ตามกฎหมายนั้นด้วย 

(๒)  บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่ง
การในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(๓)  บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าที่ตรวจการอ่ืนซึ่ง
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอ าเภอตามกฎหมาย 

มาตรา ๖๖  ให้แบ่งส่วนราชการของอ าเภอดังนี้ 
(๑)  ส านักงานอ าเภอ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอ าเภอนั้น ๆ มีนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับ

บัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ 
(๒)  ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง 

ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๖๗  ให้น าความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนตามหมวดนี้ 

มาตรา ๖๘  การจัดการปกครองอ าเภอ นอกจากที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ 
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ส่วนที่ ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

   

มาตรา ๖๙  ท้องถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบการปกครอง
เป็นราชการส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๗๐ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
(๑)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒)  เทศบาล 
(๓)  สุขาภิบาล 
(๔)  ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด 

มาตรา ๗๑  การจัดระเบียบการปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลสุขาภิบาล และราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ส่วนที่ ๔ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ๕๕ 

   

มาตรา ๗๑/๑๕๖  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า  “ก.พ.ร.”  
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีหนึ่งคนที่
นายกรัฐมนตรีก าหนดเป็นรองประธาน ผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในทางด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยา
องค์การ และสังคมวิทยาอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนต้องท างานเต็มเวลาก็ได้๕๗ 

เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอโดยวิธีการ

สรรหา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๗๑/๒๕๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๕๕ ส่วนท่ี ๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาตรา ๗๑/๑ ถึง มาตรา ๗๑/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
๕๖

 มาตรา ๗๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๗ มาตรา ๗๑/๑ วรรคสองแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
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(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ซึ่ ง

ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๕)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต

ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

มาตรา ๗๑/๓๕๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว 
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

มาตรา ๗๑/๔๖๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๑/๒ 
(๔)  คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 

มาตรา ๗๑/๕๖๑  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
สามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก็ได้ 

มาตรา ๗๑/๖๖๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่
ได้รับแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในต าแหน่ง 

                                                                                                                                                                                           
๕๘ มาตรา ๗๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๙ มาตรา ๗๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๐ มาตรา ๗๑/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๑ มาตรา ๗๑/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๒ มาตรา ๗๑/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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มาตรา ๗๑/๗๖๓  การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ไม่ว่ากรรมการดังกล่าวจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ท างานเต็มเวลา
หรือไม ่

ในการประชุม ก.พ.ร. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานปฏิบัติ
หน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๗๑/๘๖๔  การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องท างานเต็มเวลา ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๗๑/๙๖๕  ให้มีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการในส านัก
นายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือ ก.พ.ร. ก าหนด โดยมี
เลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๗๑/๑๐๖๖  ก.พ.ร. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่าง

อ่ืน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ให้เป็นไปตามมาตรา ๓/๑ โดยจะเสนอแนะให้มีการก าหนดเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ และมาตรการก็ได้ 

(๒)  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มิได้อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหารตามที่
หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ 

(๓)  รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการด าเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
มาตรา ๓/๑ 

(๔)  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบ
เลิก การก าหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การก าหนดอ านาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่
เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอ่ืน 

(๕)  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖)  ด าเนินการให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชน

ทั่วไป รวมตลอดท้ังการฝึกอบรม 

                                                           
๖๓ มาตรา ๗๑/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๔ มาตรา ๗๑/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๕ มาตรา ๗๑/๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
๖๖

 มาตรา ๗๑/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕   
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(๗)  ติดตาม ประเมินผล และแนะน าเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

(๘)  ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหา มติของคณะกรรมการ
ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 

(๙)  เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา 
(๑๐)  จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
(๑๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่

มอบหมาย และจะก าหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนด้วยก็ได้ 
(๑๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๗๒  ค าว่า “ทบวงการเมือง” ตามกฎหมายอ่ืนที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
หมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗๓  พระราชกฤษฎีกา และประกาศของคณะปฏิวัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการในส านักงาน
รัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากรมหรือมี
ฐานะเป็นกรมที่ได้ตราหรือประกาศโดยอาศัยอ านาจกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ใช้บังคับอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน 

มาตรา ๗๔  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานรัฐมนตรี และกรมหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่ากรมหรือมีฐานะเป็นกรมใดยังมิได้ระบุอ านาจหน้าที่ไว้ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ 
ให้ด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๕  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใดอ้างถึงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรืออ้างถึงบทบัญญัติแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ 
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งนั้นอ้างถึง
พระราชบัญญัตินี้ หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ในบทมาตราท่ีมีนัยเช่นเดียวกัน แล้วแต่กรณี 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองกการ 
 อานันท์  ปันยารชุน 
 นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพ่ือมิให้มีการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกันระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ และเพ่ือให้
การบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีก าหนดได้ และ
สมควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ครบถ้วนชัดเจนเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคใน
การปฏิบัติราชการ และก าหนดอ านาจและหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดให้เหมาะสมขึ้น ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลง
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดินได้ประกาศใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้ว สมควรแก้ไขปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๖๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
เป็นส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในการนี้สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกัน 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖๖๘ 

หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้ 
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ในส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและโดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งได้ใช้บังคับแล้วบัญญัติให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นส่วนราชการสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  
ในการนี้ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือก าหนดให้หัวหน้าส่วน
ราชการทั้งสองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

                                                           
๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๒๑/หน้า ๖/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕  
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐/ตอนท่ี ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๖ กันยายน ๒๕๓๖  
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓๖๙ 

มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๘ วรรคสี่  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาให้คงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๘ ฉ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๒๓๐ ได้บัญญัติให้การรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่ไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมขึ้นหรือการยุบเลิกส่วนราชการดังกล่าว สามารถท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ดังนั้น สมควรก าหนดลักษณะของกรณีที่สามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและวิธีการด าเนินการของแต่ละกรณี 
และรูปแบบของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวมทั้ งปรับปรุงหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
รัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๗๐ 

มาตรา ๑๖  ในวาระเริ่มแรก ให้ ก.พ.ร. ด าเนินการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปรับปรุง
โครงสร้าง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปลี่ยนส่วนราชการเป็นองค์การมหาชน หรือ
องค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗  ให้แก้ไขค าว่า “ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นค าว่า“ส านักงานรัฐมนตรี” ทุกแห่ง 

มาตรา ๑๘  ให้ด าเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ร. ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

ให้โอนงบประมาณและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตามที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ให้อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๘ ทวิ และตามมาตรา ๘ 
สัตต ในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอ านาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. 

ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คงมีอ านาจหน้าที่
เท่าท่ีไม่ซ้ ากับอ านาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. 

                                                           
๖๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๓๗ ก/หน้า ๒๒/๒๘ เมษายน ๒๕๔๓  
๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๙๙ ก/หน้า ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕  
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ให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือก าหนดภารกิจของ ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม ซึ่งต้องท าให้แล้วเสร็จและเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๙  ให้บทบัญญัติมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้น ากรณีที่ส่วน
ราชการใดข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบบริหาร
ราชการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยก าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
แผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพ่ือให้กระทรวง
สามารถจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มีรูปแบบการบริหารใหม่ โดยกระทรวงสามารถ
แยกส่วนราชการจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน
ที่จะต้องปฏิบัติ และก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีงานสัมพันธ์กัน เพ่ือที่จะสามารถก าหนด
เป้าหมายการท างานร่วมกันได้ และมีผู้รับผิดชอบก ากับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้นโดยตรงเพ่ือให้งาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้มีการประสานการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณเพ่ือที่จะให้
การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อน มีการ
มอบหมายงานเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และสมควรก าหนดการบริหารราชการในต่างประเทศให้
เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะ
ผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากนี้ สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการท างานของภาคราชการให้มีการ
จัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการโอนกรมต ารวจ  
ไปจัดตั้งเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติและก าหนดให้ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ท าหน้าที่หัวหน้าต ารวจภูธร
จังหวัด จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของชื่อกรมต ารวจและ
ต าแหน่งของข้าราชการต ารวจในกรมการจังหวัดให้สอดคล้องกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

                                                           
๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๐๘ ก/หน้า ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖  



- ๓๓ - 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๗๒ 

มาตรา ๑๗  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบอ านาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้ ทั้งนี้ ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบการบริหาร
ราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการน าพา
ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนให้มีการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนได้กว้างขวางขึ้น เพ่ือ
เน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล 
สมควรปรับปรุงอ านาจการด าเนินการของจังหวัด การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดท างบประมาณของ
จังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้งสมควรส่งเสริมให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพ่ือสอดส่องและเสนอแนะการ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะท าให้การบริหารเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงอ านาจในทางปกครองของอ าเภอเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม และสมควรให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วน
ราชการในส านักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓๗๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้องค์กรอัยการเป็นเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และตามมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า บัญญัติให้องค์กรอัยการมี
หน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน โดยมีอัยการสูงสุดเป็น
ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน้า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐  
๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๗๕ ก/หน้า ๕๑/๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  



 ๑

 
พระราชบญัญตั ิ

องค์การบรหิารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒] 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๒ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป็นปทีี ่๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม ของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้  
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐” 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 * [รก.๒๕๔๐/๖๒ ก/๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐] 
  มาตรา ๓ ให้ยกเลิก  
  (๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘  
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙  
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙  
 (๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖  
 (๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
  (๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
  (๗) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑  
 (๘) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑  
 (๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕  
 (๑๐) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 (๑๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓  
 มาตรา ๔  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคําสั่งใดที่อ้างถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการส่วนจังหวัด ข้าราชการส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
สภาจังหวัดให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคําสั่งนั้นอ้างถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
 
 
 
 



 ๒
 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคําสั่งใดได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่า
ราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าผู้บริหารท้องถ่ิน ให้ถือว่านายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่เช่นว่านั้นเท่าที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  
  มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้  
  “จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 “อําเภอ” หมายความว่า อําเภอตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและให้หมายความ
รวมถึงกิ่งอําเภอด้วย  
  “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและได้รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและตําแหน่งในงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กําหนดขึ้น  
 “ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา 
กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  

 
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 
  มาตรา ๗  ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีอํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  มาตรา ๘  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถ่ิน 
  เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด  

 
หมวด ๒ 

สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
 

  มาตรา ๙  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมา
จากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินแลว้ จะตอ้งไม่เปน็ผูท้ีพ่น้
จากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการหรือที่ 
 
ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 



 ๓
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์จํานวนราษฎรแต่ละจังหวัด ตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน ให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน ห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่ง
ล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนแต่
ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน จังหวัดใดมี
ราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่
สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
สี่สิบแปดคน 
 ในอําเภอหนึ่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หนึ่งคนเม่ือรวมจํานวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากแต่ละอําเภอแล้ว จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ตามวรรคสาม ให้ดําเนินการดังนี้ เอาจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจะพึงมีได้ไปหารจํานวนราษฎรทั้งจังหวัด ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้ถือเป็นเกณฑ์สําหรับคํานวณสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยอําเภอใดมีจํานวนราษฎรมากที่สุดให้อําเภอนั้นมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน แล้วให้เอาผลลัพธ์ดังกล่าวหักออกจากจํานวนราษฎรของอําเภอนั้น เหลือ
เท่าใดให้ถือเป็นจํานวนราษฎรของอําเภอนั้น ในการพิจารณาเพิ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยังขาด
จํานวนอยู่และให้กระทําดังนี้ต่อๆ ไปจนได้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบจํานวน  
  [มาตรา ๙  แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 มาตรา ๑๐ อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกําหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   
  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง  
 มาตรา ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงเม่ือ 
 (๑)  ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 (๒)  ตาย 
 (๓)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๔)  ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามครั้งติดตอ่กันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 (๕)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั ้นเป็น
คู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทําให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะ
กระทํา 
 (๖)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ วรรคสอง 
 (๗)  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะ
นํามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระทําการอันเสื่อมเสีย
ประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ 
 
 (๘)  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  
 เม่ือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) 
หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็วคําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 



 ๔
 ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดตาม (๘) พร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  [มาตรา ๑๑ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
  มาตรา ๑๒ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตน ในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซ่ือสัตย์สุจริต 
และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน” 
  มาตรา ๑๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมายใดๆ 
  มาตรา ๑๔ เม่ือตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะถึงคราวออกตามอายุของ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 [มาตรา ๑๔ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
  มาตรา ๑๕ เม่ือตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราว
ออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยูใ่นตาํแหนง่ไดเ้พยีงเทา่อายุของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 [วรรคหนึ่งของ มาตรา ๑๕ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖] 
  มาตรา ๑๖ เม่ือมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ให้บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอําเภอที่ถูกยุบหรือถูกรวมเข้าไว้ในการ 
ปกครองของจังหวัดใดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๑ 
  มาตรา ๑๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน  
  มาตรา ๑๘ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
 
 
 (๑)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๒)  สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๓)  รัฐมนตรสีั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๗๙ 
 (๔)  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะ
นํามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระทําการอันเสื่อมเสีย
ประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหาร
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 ในกรณีตามวรรคสอง ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 
 ผู้ซึ่งรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตาม (๓) จะดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
  [มาตรา ๑๘  แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
  มาตรา ๑๙  เม่ือตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง 
  มาตรา ๒๐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ดําเนินกิจการของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 
  ในกรณีที ่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏิบัต ิหน้าที ่ได ้ให้รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน และในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน 
  มาตรา ๒๑ เม่ือประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง
สองคนไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกกันขึ้นเองเป็นประธานในที่ประชุมสําหรับ
การประชุมคราวนั้น  
  มาตรา ๒๒  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด 
  สมัยประชุมสามัญให้มีกําหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถ้ามีกรณีจําเป็นให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจําเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
 
 
  การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกําหนดเวลาสี่สิบห้าวันจะกระทํามิได้ 
  กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกําหนดเวลาในวรรคสอง 
หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรี
ให้มีคําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  [วรรคสองและวรรคหก ของ มาตรา ๒๒ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๖]  
  มาตรา ๒๓  การประชุมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 [มาตรา ๒๓ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
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  มาตรา ๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม 
 ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่
เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม  
  มาตรา ๒๕ เม่ือเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสมัยวิสามัญก็ได้ หรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่อาจทําคําร้องย่ืนต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้เปิดการ
ประชุมสมัยวิสามัญได้  
  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทําคําร้อง
ขอให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีกําหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน  
  [มาตรา ๒๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
  มาตรา ๒๖ ข้อบั งคับการประ ชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังห วัดให้ เป็น ไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  มาตรา ๒๗ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคราวต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์
ประชุม 
  มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็น
อย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
  มาตรา ๒๙ การปรึกษาหารือในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นกิจการเกี่ยวกับอํานาจ หน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะห้ามปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหน้าที่ 
 
 
  มาตรา ๓๐ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้กําหนด
ไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่การประชุมลับย่อมมีได้เม่ือนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้องขอ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกันมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงมาประชุมร้องขอ 
  มาตรา ๓๑  ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิตั้ง
กระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องใด อันเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ได้ แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิที่จะไม่ตอบ เม่ือเห็น
ว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  [มาตรา ๓๑ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
  มาตรา ๓๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคและให้
หัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซ่ึงมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัด
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  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบคําถามเม่ือเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้น
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความม่ันคงของชาติหรือเกี่ยวกับนโยบายของการบริหารราชการส่วนกลางที่ยังไม่สมควร
เปิดเผย 
  มาตรา ๓๓ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
คณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็น
คณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในวงงานของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ทั้งนี้กิจการหรือการสอบสวนดังกล่าวต้อง
มิใช่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามมาตรา ๓๒ 
  ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชุด
หนึ่งเพื่อทําหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติชั่วคราวตามมาตรา ๕๗ 
  มาตรา ๓๔ การประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญและคณะกรรมการสามัญประจํา
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๓ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 

 
หมวด ๓ 

นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 
 

  มาตรา ๓๕ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
  [มาตรา ๓๕ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 มาตรา ๓๕/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินและต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
 (๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รอง
ผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใน
สัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  [มาตรา ๓๕/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 



 ๘
 มาตรา ๓๕/๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดํารงตําแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 [มาตรา ๓๕/๒ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒] 
 มาตรา ๓๕/๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สี่สิบแปดคน ให้
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสี่คน 
 (๒) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามสิบหกคน
หรือสี่สิบสองคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสามคน 
 (๓) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่ีสิบสี่คนหรือ
สามสิบคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสองคน 
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จํานวนรวมกันไม่เกินห้าคน 
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑  
  [มาตรา ๓๕/๓ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 มาตรา ๓๕/๔ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 
 กรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกยุบตามมาตรา ๒๒ วรรคหก หากมีกรณีที่สําคัญและจําเป็น
เร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจะดําเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จําเป็นก็ได้ เม่ือได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใหน้ายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลอืกประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัด 
 การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กระทําโดยเปิดเผย โดยนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทุกคนที่มาประชุมด้วย 
 หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํานโยบาย แจ้งเป็นหนังสือ ส่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นําวิธีการแจ้งคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว 
 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจําทุกปี 



 ๙
 คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย  
  [มาตรา ๓๕/๔ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 มาตรา ๓๕/๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย 
 (๒)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
  [มาตรา ๓๕/๕ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 มาตรา ๓๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
 (๑)  ถึงคราวออกตามวาระ 
 (๒)  ตาย 
 (๓)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑  
 
 
 (๕)  กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔/๓ (๑) หรือ (๒)  
 (๖)  รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๔๔/๓ (๓) มาตรา ๕๕ วรรคห้า หรือมาตรา ๗๙ 
 (๗)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
 (๘)  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 เม่ือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 
 ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่จําเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
  [มาตรา ๓๖ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 มาตรา ๓๗ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
 (๑)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง 
 (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
 (๓)  ตาย 
 (๔)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 (๕)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ 
 (๖)  กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔/๓ 
 (๗)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 



 ๑๐
 (๘)  รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๗๙ 
 ให้นําความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดย
อนุโลม 
  [มาตรา ๓๗ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 มาตรา ๓๗/๑ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
 (๑)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง 
 (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
 (๓) ตาย 
 (๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๕) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔/๓ 
 (๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
 ให้นําความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับกับกรณีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 
 [มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 
 
 มาตรา ๓๘ ยกเลิก 
  [มาตรา ๓๘ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 มาตรา ๓๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 
 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  [มาตรา ๓๙ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
  มาตรา ๓๙/๑ อํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 
 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบรหิารสว่นจังหวัด
ตามลําดับที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทน ทําหน้าที่กรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 
  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ
พึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น ไม่ได้
กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือ
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ แต่ถ้ามอบ



 ๑๑

 การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคสี่ต้องกระทําภายใตก้ารกาํกบัดแูลและ
กรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดไว้ 
  [มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
  1มาตรา ๔๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติได้ 
  เม่ือผู้กระทําความผิดได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
  [มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖] 
 
  มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาจขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถ่ินอ่ืนมาช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราวโดยมีกําหนดเวลาได้โดยเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพือ่พจิารณาทาํ
ความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นก่อนและเม่ือหมดความจําเป็นแล้วใหร้ีบส่งตัวผู้นั้นคืนต้นสังกัด 
  ให้ถือว่าผู้ซึ่งมาช่วยราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่เสมือนเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือน ทางต้นสังกัดเดิม  
 มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  มาตรา ๔๔/๑ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง 
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  [มาตรา ๔๔/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
  มาตรา ๔๔/๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน
ปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ 
 ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวัน และไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ 
 การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทําได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 
 [มาตรา ๔๔/๒ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 มาตรา ๔๔/๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องไม่กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่
ตําแหน่งที่ดํารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 



 ๑๒
 (๒)  รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 
 (๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็น
คู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทําให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทํา 
 บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหน่ึงได้รับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ 
เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรค
หนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถ่ินอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นโดยตําแหน่ง 
  [มาตรา ๔๔/๓ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 

 
หมวด ๔ 

อํานาจหน้าทีข่ององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
 

  มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ดังต่อไปนี้  
  (๑)  ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
  (๒)  จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  (๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
  (๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
  (๕) แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
  (๖) อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
  (๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๗ ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  
  (๘) จัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (๙) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  [มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ) เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒]  
  มาตรา ๔๕/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การ



 ๑๓

  [มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
  มาตรา ๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วน
ท้องถ่ินอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เม่ือได้รับความยินยอมจากราชการส่วน
ท้องถ่ินอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 
 
  มาตรา ๔๗ กิจการใดเป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดทําตามอํานาจหน้าที่ ถ้าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่จัดทํา รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งให้ราชการส่วนกลางหรือ
ราชการส่วนภูมิภาคจัดทํากิจการนั้นได้  
  ในกรณีที่ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดทํากิจการตามวรรคหน่ึง ให้คิดค่าใช้จ่ายและค่า
ภาระต่างๆ ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม 
  มาตรา ๔๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ 
  มาตรา ๔๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระทํากิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทน ที่เกี่ยวข้องแทนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระทํากิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหน่ึง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได้  
  มาตรา ๕๐ การดําเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจทําได้โดย
การตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 มาตรา ๕๑ ข้อบัญญัติจะตราขึ้นได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราข้อบัญญัติหรือให้มีอํานาจตราข้อบัญญัติ  
  (๓) การดําเนินการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๕๐ 
  ในข้อบัญญัติจะกําหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือน 
และหรือปรับเกินหนึ่งหม่ืนบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 มาตรา ๕๒ ร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าชื่อ
ให้สภาท้องถ่ินพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
  การเสนอร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะต้องมีคํารับรองของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 [มาตรา ๕๒ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]  
  มาตรา ๕๓ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่าง
ข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 



 ๑๔
 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติตามวรรคหน่ึง ให้ส่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
พร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาใหม่ ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ
ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้นายกองค์การบริหาร 
 
ส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติหรือยืนยันรา่งขอ้บญัญตัเิดมิดว้ยคะแนนเสยีง
น้อยกว่าสองในสาม ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป  
  [มาตรา ๕๓ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
  มาตรา ๕๔ เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาและเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อลงนามแลว้
ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีส่ภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดใหค้วามเหน็ชอบ  
  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้ขาด ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามภายในเจด็
วันนับแต่วันที่ได้รับคืนมาถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ลงนามภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ลงนามและประกาศใช้บังคับต่อไป  
  ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ส่งร่างข้อบัญญัติคืนไปยังสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาใหม่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างข้อบัญญัติคืนมาถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยัน ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ ให้ดําเนินการประกาศรา่งขอ้บญัญตันิัน้ใช้
บังคับต่อไป  
  มาตรา ๕๕ ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง
ประกอบด้วยกรรมการจํานวนสิบห้าคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยัน
สาระสําคัญในร่างข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์
ของท้องถ่ินและประชาชนเป็นสําคัญ 
 คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเสนอจํานวนเจ็ดคน และบุคคลซ่ึงเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจํานวนเจ็ดคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซ่ึงมิได้เป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งทาํหนา้ทีเ่ปน็ประธาน
กรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจํานวนสิบสี่คน 
 ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้ง
บุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การ



 ๑๕

 
 
 ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้ตั้ง
ประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แล้ว
รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการใน
วรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๕๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายในเวลาที่กําหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจาก
ตําแหน่ง 
  [มาตรา ๕๕ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
  มาตรา ๕๕/๑ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยตามมาตรา 
๕๕ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติ ไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัตินั้น 
ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณี
เช่นว่านี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีมีคําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การเสนอ การแปร
ญัตติหรือการกระทําด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทํามิได้ 
 [มาตรา ๕๕/๑ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
  มาตรา ๕๖ ข้อบัญญัติให้ใช้บังคับได้ในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัติท้องถ่ินอ่ืนในเขตจังหวัดนั้น 
  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปิดประกาศข้อบัญญัติที่ประกาศใช้บังคับแล้วไว้ ณ ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
  [มาตรา ๕๖ วรรคสอง แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
  มาตรา ๕๗ ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทันท่วงทีมิได้ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติชั่วคราวที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคราวต่อไป ให้นําข้อบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่ออนุมัติและเม่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติแล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราว
นั้นเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อนุมัติ ให้ข้อบัญญัติชั่วคราวนั้นเป็นอันตกไปแต่
ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราวนั้น  
  [มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 
 



 ๑๖
 
 

หมวด ๕ 
การงบประมาณและการคลงั 

 
  มาตรา ๕๘ งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทําเป็นข้อบัญญัติถ้าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน 
  งบประมาณรายจ่ายจะมีได้เฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี้  
  (๑) กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ 
  (๒)  กิจการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  มาตรา ๕๙ ถ้าในปีใดจํานวนเงินที่ได้อนุมัติไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปงีบประมาณไม่
พอสําหรับการใช้จ่ายประจําปีหรือมีความจําเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ ในระหว่างปี ให้ทําเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  มาตรา ๖๐ ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอัน
เกิดจากการฆ่าสัตว์ในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บ
เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้
สภาตําบลตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
  มาตรา ๖๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรรให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  มาตรา ๖๒ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้ส่งมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยละห้าของภาษีที่จัดเก็บได้ 
  มาตรา ๖๓ ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม ที่ได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดให้จัดสรรให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจออกข้อบัญญตัเิกบ็ภาษบีาํรงุองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด
จากการค้าในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คล้ายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สําหรับน้ํามันและกิโลกรมัละไม่เกนิสบิสตางค์
สําหรับก๊าซปิโตรเลียม  
 (๒)  ยาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 
 ราคาจําหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดราคา
สินค้าและป้องกันการผูกขาด 
  [มาตรา ๖๔ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
  มาตรา ๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  
 



 ๑๗
  มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึง่หรอืทกุประเภทสาํหรบัในพืน้ทีเ่ขต
จังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
  (๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
  (๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
  ในการเสียภาษีอากรตามมาตรานี้เศษของหน่ึงบาทให้ปัดทิ้ง 
  ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น 
  มาตรา ๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กําหนด
เป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรสําหรับในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขต
ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 
  (๒)  ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บ
หนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร  
  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร  
  มาตรา ๖๘ กิจการใดที่กฎหมายบัญญัติให้เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการถ้ากิจการนั้นอยู่ในพื้นที่ เขตจังหวัด
ที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมาย
นั้นและบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับเนื่องในกิจการเช่นว่านั้นให้ถือเป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
  มาตรา ๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากผู้ซึ่งใช้หรือ
ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้นได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  มาตรา ๗๐ ให้การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจและหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายว่าดว้ยการนัน้จะ
ได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
  ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างชําระ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรได้
โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือมีคําสั่ง ทั้งนี้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้ว 
  วิธีการยึดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคสอง ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เม่ือหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดและ
ขายทอดตลาดและเงินภาษีอากรค้างชําระแล้ว ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน  
 
 
 มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบให้ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนเรียกเก็บภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อ่ืนใดเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้คิด
ค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  



 ๑๘
 ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนจะมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่า
ใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อ่ืนใดเพื่อราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตรา ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบหมายให้เอกชนดําเนินการตามวรรคหน่ึง ยกเว้นการเรียกเก็บภาษี
อากร ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
  มาตรา ๗๒ ทุกปีงบประมาณ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงินอุดหนุน 
  มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ภาษีอากรตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้  
  (๒)  ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 
  (๓)  รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  (๔)  รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (๕)  รายได้จากการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  (๖)  พันธบัตรหรือเงินกู้ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้  
  (๗) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
  (๘) เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
  (๙) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
  (๑๐) รายได้อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  มาตรา ๗๔  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เงินเดือน 
  (๒) ค่าจ้าง 
  (๓) เงินตอบแทนอ่ืนๆ 
  (๔) ค่าใช้สอย  
 (๕) ค่าวัสดุ  
  (๖) ค่าครุภัณฑ์  
  (๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
  (๘) เงินอุดหนุน  
  (๙) รายจ่ายอ่ืนใดตามที่มีข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง มหาดไทยกําหนด
ไว้  
 มาตรา ๗๕ เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 
  [มาตรา ๗๕ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 
  มาตรา ๗๖ การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การ
ดําเนินกิจการการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและการจัดจ้าง และการให้ได้รับ
สวัสดิการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
  ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งให้คํานึงถึงความเป็นอิสระ ความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

 



 ๑๙
หมวด ๖ 

การกาํกบัดแูล 
 

  มาตรา ๗๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อการนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจสั่ง
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติการในทางที่อาจนํามาซ่ึงความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
กระทําการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยับย้ังการ
ปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้ แล้วให้รายงานรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ออกคําสั่ง 
  ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด คําสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด  
 มาตรา ๗๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงมิใช่ขอ้บญัญตัิ
ได้ ในกรณีที่ปรากฏว่ามตินั้นฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือเป็นมติที่นอกเหนือ
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  คําสั่งเพิกถอนมติของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหน่ึงต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น และ
ต้องกระทําภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ  
  ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันมติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานการยืนยันมติดังกล่าวและ
เหตุผลของการเพิกถอนมติของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อรัฐมนตรีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีมติยืนยันมติเดิม  
 ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด  
  มาตรา ๗๙ ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ละเลยไม่ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่
หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะดําเนินการสอบสวนก็ได้ 
 
 
 
 
 ถ้าหากผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีพฤติการณ์เช่นนั้นจริง 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอให้รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ้นจากตําแหน่ง คําสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด  
  [มาตรา ๗๙ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖]  
 มาตรา ๘๐ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก็ได้  



 ๒๐
  เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือกรณีอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอํานาจ ยุบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้และให้แสดงเหตุผลไว้ในคําสั่งด้วย  
  [มาตรา ๘๐ วรรคสาม ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]  

 
บทเฉพาะกาล 

 
  มาตรา ๘๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้  
  มาตรา ๘๒ ให้สภาจังหวัดที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นสภาองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้  
  ให้สมาชิกสภาจังหวัดซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นสมาชิกสภา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะครบสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘  
  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งดําเนินการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งเป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  
  ในระหว่างที่ยังไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทําหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปพลางก่อน  
 [มาตรา ๘๒ วรรคสอง แก้ไข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]  
  มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้  
  มาตรา ๘๔ ให้บรรดาข้าราชการส่วนจังหวัดและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงมีอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี  
  มาตรา ๘๕ ให้บรรดาข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คําสั่ง และประกาศ ที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดหรือกฎหมายอ่ืนที่ใช้บังคับอยู่ในวันทีพ่ระราชบญัญตันิีป้ระกาศ 
 
ในราชกิจจานุเบกษา คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คําสั่ง และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  
 มาตรา ๘๖ ให้ ก.จ. อ.ก.จ.วิสามัญ และ อ.ก.จ.จังหวัดซ่ึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๒ ใช้บังคับ ทั้งนี้ไม่เกิน
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
  มาตรา ๘๗ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จังหวัดใดยังมีสภาตําบลอยู่ให้พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่และทรัพย์สินส่วนจังหวัดและการคลังยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปในเขตสภาตําบลสําหรับจังหวัดนั้นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๘๘ ในระหว่างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมิได้มอบให้ส่วนราชการที่ทําหน้าที่จัดเก็บภาษี 
อากร ค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ให้ส่วนราชการดังกล่าวเรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมเพื่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับอัตราตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 



 ๒๑
  การเรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมของส่วนราชการตามมาตรานี้ให้ถือว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้มอบให้ส่วนราชการดังกล่าวเรียกเก็บเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗  
  มาตรา ๘๙ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นํากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

ผู้รบัสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลติ ยงใจยทุธ 

นายกรัฐมนตร ี
  
 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๒ ก หน้า ๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐)  
 
 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่รับผิดชอบใน
พื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาล เม่ือได้มีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกใช้บังคับเพื่อกระจายอํานาจการปกครองให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ในการนี้สมควร
ปรับปรุงบทบาทและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สอดคล้องกันและปรับปรุงโครงสร้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 

พระราชบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนจังหวัด (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนด
หลักการในการจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถ่ินขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสว่นของการ
สิ้นสุดสมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการพ้นจากตําแหน่งของประธานและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด การยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รวมทั้งอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญตัินี้ 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๕ ก หน้า ๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒)  
 
 

พระราชบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนจังหวัด (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 ๒๒
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรกําหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน และไม่เหมาะสมกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

บทเฉพาะกาล 

  มาตรา ๓๒ บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดํารงตําแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภา  
 ในกรณีตามวรรคหน่ึง มิให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๕/๒ 
มาตรา ๓๕/๓ มาตรา ๓๕/๔ มาตรา ๓๕/๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ 
มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๕/๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ จนกว่าจะครบ
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้ง
แรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้นําบทบัญญัติเดิมก่อนการ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทนในระหว่างเวลาดังกล่าว  
 มาตรา ๓๓ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ที่กําหนดการจ่ายเงินเดือน เงิน
ประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วน 
 
 
 
จังหวัดแต่งตั้งขึ้น ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบตาม
มาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 
 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๙ ก วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖) 



๑ 
พระราชบญัญตั ิ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แกไ้ขถึงฉบบัที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

------------------------ 
ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที่ ๑๓ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๙๖ 
เป็นปีที่ ๘ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ให้

ประกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการเทศบาลใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้โดยค าแนะน าและยนิยอมของ

สภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖” 
 

มาตรา ๒  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 
 

มาตรา ๓ ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ 

ขอ้บงัคบัอ่ืนๆในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ีหรือซ่ึงแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 
 

มาตรา ๔ 
1 เมื่อพน้ก าหนดเวลาหน่ึงปี นับแต่วนัท่ีไดม้ีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ

ทอ้งถ่ินใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว้ หา้มมิใหใ้ชก้ฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี
ในส่วนท่ีบญัญติัถึงการแต่งตั้งก านัน ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน ในทอ้ง ถ่ิน

น้ัน และใหบ้รรดาบุคคลท่ีเป็นก านัน ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน พน้จาก

ต าแหน่งและหน้าท่ีเฉพาะในเขตทอ้งถ่ินน้ันดว้ย 
ในเขตเทศบาลต าบลใด ถา้หมดความจ าเป็นท่ีจอ้งตอ้งมีต าแหน่งก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้ว่ย

ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล หรือสารวตัรก านัน ใหร้ฐัมนตรีประกาศยกเลิกต าแหน่งดงักล่าวใน

ราชการกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๕  ใหเ้ทศบาลท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนแลว้ในวนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี คงมีฐานะเป็นเทศบาล

ต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามท่ีเป็นอยู ่แลว้แต่กรณีมีอ านาจหน้าท่ีและอยูใ่นบงัคบัแหง่

พระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๖  บรรดาเทศบญัญติัท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราช บัญญติัจดัระเบียบ

เทศบาลพุทธศกัราช ๒๔๗๖ พระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๘๑ และพระราชบญัญติั

เทศบาลพุทธศกัราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายอ่ืน ใหค้งใชบ้งัคบัได ้
                                                           
1 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทน โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๒ 
ในกรณีท่ีผูก้ระท าผิดเทศบญัญติัดงักล่าวในวรรคก่อนไมช่ าระค่าปรบัใหน้ าบทบญัญติั

มาตรา๖๐ วรรคทา้ยแหง่พระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบั 
 

ส่วนที่ ๑ 
การจดัตัง้เทศบาล 

มาตรา ๗ เมื่อทอ้งถ่ินใดมีสภาพอนัสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลใหจ้ดัตั้งทอ้งถ่ินน้ันๆเป็น

เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบญัญติัน้ี 
ใหเ้ทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 
 

มาตรา ๘ 
2 เมื่อมีการจดัตั้งเทศบาลตามพระราชบญัญติั น้ีหรือกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบล

และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหเ้ลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวา่
ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีไดจ้ดัตั้งเป็น

เทศบาล 
ในระหวา่งท่ีไมม่ีนายกเทศมนตรี ใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งอยูก่่อน

วนัท่ีจดัตั้งเทศบาลปฏิบติัหน้าท่ีปลดัเทศบาล และใหป้ฏิบติัหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเท่าท่ีจ าเป็นไดเ้ป็น

การชัว่คราว จนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
 

มาตรา ๙ 
3 เทศบาลต าบล ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้ นเป็น

เทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันใหร้ะบุชื่อและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๑๐ 
4 เทศบาลเมือง ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดั  หรือทอ้งถ่ินชุมนุม

ชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หน่ึงหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีอนัตอ้งท าตาม

พระราชบญัญติัน้ี และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวง 

มหาดไทยน้ันใหร้ะบุชื่อและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๑๑   เทศบาลนครไดแ้ก่ทอ้งถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หา้หมื่นคนข้ึนไป ทั้งมี
รายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตามพระราชบญัญติัน้ีและซ่ึงมี ประกาศ กระทรวง  

มหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันใหร้ะบุช่ือและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๑๒  
5
 ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ การ

เปล่ียนชื่อเทศบาลหรือการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ใหก้ระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ในกรณีท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหก้ านัน ผูใ้หญ่บา้น 

ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน ในทอ้งถ่ินท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงเขตเป็นเทศบาล

                                                           
2 ความในมาตรา ๘  พรบ.เทศบาล(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๙๙และ โดยมาตรา ๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
3 ความในมาตรา ๙ แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๕  พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
4 ความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๓ เดิมถูกยกเลิกและ
ความใหม่แทน โดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
5 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทน โดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๓ 
ตามวรรคหน่ึงส้ินสุดอ านาจหน้าท่ีเฉพาะในเขตท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงน้ันเมื่อพน้ก าหนดหน่ึงปีนับแต่วนัท่ี

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป 
 

มาตรา ๑๓  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ทอ้งถ่ินซึ่งได้

ยกฐานะเป็นเทศบาลแลว้อาจจถกูเปล่ียนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโ้ดย ท าเป็นประกาศ กระทรวง  

มหาดไทย 
ทอ้งถ่ินท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงฐานะตามความในวรรคหน่ึง ใหพ้น้จากสภาพแหง่เทศบาลเดิมนับ

แต่วนัท่ีไดถ้กูเปล่ียนแปลงฐานะเป็นตน้ไป บรรดาทรพัยสิ์น หน้ี สิทธิ และสิทธิเรียกรอ้งของเทศบาล

เดิม ใหโ้อนไปเป็นของเทศบาลใหมใ่นขณะเดียวกนัน้ัน และบรรดาเทศบญัญติัท่ีไดใ้ชบ้งัคบัอยูก่่อน

แลว้คงใหใ้ชบ้งัคบัต่อไป 
ในการยุบเลิกเทศบาลใหร้ะบุถึงวิธีการจดัทรพัยสิ์นไวใ้นประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันดว้ย 

 

ส่วนที่ ๒ 
องคก์ารเทศบาล 

มาตรา ๑๔ 
6 องคก์ารเทศบาลประกอบดว้ยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

บทที่ ๑ 
สภาเทศบาล 

มาตรา ๑๕ 
7 สภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึง มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามจ านวน

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) สภาเทศบาลต าบล ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนสิบสองคน 
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนสิบแปดคน 
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนยีสิ่บส่ีคน 

ผูม้ีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตอ้งมีคุณสมบติัและไมม่ีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแลว้ จะตอ้งไมเ่ป็น

ผูท่ี้พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนไดเ้สียไมว่า่ทางตรงหรือทาง 

ออ้มในสญัญาหรือกิจการท่ีกระท ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไมถึ่งหา้ปีนับถึงวนัรบัสมคัรเลือกตั้ง 
ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลวา่งลงไมว่า่ดว้ยเหตุใดและยงัมิไดม้ีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ใหส้ภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าท่ีมอียู ่
 

มาตรา ๑๖  
8 สมาชิกสภาเทศบาลใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละส่ีปี นับแต่วนัเลือกตั้ง  ถา้

ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้
                                                           
6 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๙ แห่ง พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
7 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๔ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทน ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
สมาชิกสภาเทศบาลผูเ้ขา้มาแทนใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระของผูซ้ึ่งตนแทน 
 

มาตรา ๑๗  ก่อนเขา้รบัหน้าท่ี สมาชิกสภาเทศบาลตอ้งปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภา

เทศบาลวา่จะรกัษาไว ้และปฏิบติัตามซึ่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย ทั้งจะซ่ือสตัยสุ์จริตและ

ปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 
 

มาตรา ๑๘  สมาชิกสภาเทศบาลยอ่มเป็นผูแ้ทนของปวงชนในเขตเทศบาลน้ัน และจะตอ้ง

ปฏิบติัหน้าท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไมอ่ยูใ่นความผกูมดัแหง่อาณติัมอบหมายใดๆ 
 

มาตรา ๑๘  ทวิ 
9 สมาชิกสภาเทศบาลตอ้งไมเ่ป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียไมว่า่ โดยทางตรงหรือ

ทางออ้มในสญัญาท่ีเทศบาลน้ันเป็นคู่สญัญาหรือในกิจการท่ีกระท าใหแ้ก่เทศบาล น้ันหรือท่ีเทศบาล

น้ันจะกระท า 
 

มาตรา ๑๙ 
9 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลง เมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๔) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกนัโดยไมม่ีเหตุอนัสมควร 
(๖) กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๘ ทว ิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง โดยเห็นวา่มีความประพฤติในทางท่ีจะน ามา

ซ่ึงความเส่ือมเสียหรือก่อความไมส่งบเรียบรอ้ยแก่เทศบาลหรือกระท าการอนัเส่ือมเสียประโยชน์ของสภา

เทศบาล โดยมีสมาชิดสภาเทศบาลจ านวนไมน่อ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด

เท่าท่ีมีอยูเ่ขา้ช่ือเสนอใหส้ภาเทศบาลพิจารณา และ มติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียง ไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของ

จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ทั้งน้ี ใหส้มาชิกภาพส้ินสุดลงนับแต่วนัท่ีสภาเทศบาลมีมติ 
(๘) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไมน่้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูม้ี

สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนน เห็นวา่สมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ดไมส่มควรด ารงต าแหน่งต่อไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
เมื่อมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ผูใ้ดส้ินสุดลงตาม มาตรา (๔) 

(๕) หรือ (๖) ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสอบสวนและวินิจฉยัโดยเร็วค าวินิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุด 
ในกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงตาม (๘) พรอ้มทั้งหมด ใหถื้อวา่เป็น

การยุบสภาเทศบาล 
                                                                                                                                                                                           
8 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
9 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทน โดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๕ 
มาตรา ๒๐  สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึง และรองประธานสภาคนหน่ึง ซึ่งผูว้า่

ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
10
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลอยูใ่นต าแหน่งจนครบอายุของสภา

เทศบาล 
 

มาตรา ๒๐ ทว ิ
11
นอกการพน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาล

และรองประธานสภาเทศบาลพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
(๓) รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งตามมาตรา ๗๓ 
(๔) สภาเทศบาลมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง โดยเห็นวา่มีความประพฤติในทางท่ีจะ

น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิต าแหน่งหรือสภาเทศบาล  ปฏิบติัการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบน้อย

หรือ สวสัดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมป่ฏิบติัการหรือปฏิบติักรไมช่อบดว้ยอ านาจหน้าท่ี โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไมน่้อยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่

เขา้ช่ือเสนอใหส้ภาเทศบาลพิจารณา และมติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สามในส่ีของ

จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ทั้งน้ี ใหพ้น้จากต าแหน่งนับแต่วนัท่ีสภาเทศบาลมีมติ 
ผูซ้ึ่งพน้จากต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔) 

จะด ารงต าแหน่งประธานสภาหรือรองประธานสภาเทศบาลอกัไมไ่ดต้ลอดอายุของสภาเทศบาลน้ัน 
ใหป้ระธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลท่ีไดร้บัเลือกใหมอ่ยูใ่นต าแหน่งตาม

วาระของผูซ้ึ่งตนแทน 
 

มาตรา ๒๐ ตรี ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลวา่ง

ลงเพราะเหตุใดเหตุหน่ึงตามมาตรา ๒๐ ทว ิใหส้ภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทน

ต าแหน่งท่ีวา่งภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีต าแหน่งวา่งลง 
 

มาตรา ๒๑  ประธานสภาเทศบาล มีหน้าท่ีด าเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าท่ีกระท ากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ

ประธานสภาเทศบาลไมอ่ยู ่หรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้
 

มาตรา ๒๒ ในเมื่อประธานและรองสภาเทศบาลไมอ่ยูใ่นท่ีประชุม ใหส้มาชิกสภาเทศบาล 

เลือกตั้งกนัเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมน้ัน 
 

มาตรา ๒๓ ใหก้ระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาลไว ้
 

                                                           
10 มาตรา ๒๐ วรรคสอง ยกเลิกและใชค้วามใหม่แทน โดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
11 มาตรา ๒๐ ทว ิและมาตรา ๒๐ ตรี เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๖ 
มาตรา ๒๔ 

12 ในปีหน่ึงใหม้ีสมยัประชุมสามญัสี่สมยั สมยัประชุมสามญัครั้งแรกและ วนัเริ่ม
ประชุมสมยัสามญัประจ าปีใหส้ภาเทศบาลก าหนด 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้งก าหนดใหส้มาชิกสภาเทศบาลไดม้า ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก 

ภายในสิบหา้วนันับแต่วนัประกาศผลการ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ครบตามจ านวนแลว้ และใหท่ี้

ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
กรณีท่ีสภาเทศบาลไมอ่าจจดัใหม้ีการประชุมครั้งแรกไดต้ามก าหนดเวลาในวรรคสอง หรือ

มีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไมอ่าจเลือกประธานสภาเทศบาลได ้ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจเสนอ

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยใหม้ีค าสัง่ยุบสภาเทศบาล 
สมยัประชุมสามญัสมยัหน่ึง ๆ ใหม้ีก าหนดไมเ่กิน สามสิบวนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีก

จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 

มาตรา ๒๕  โดยปกติใหป้ระธานสภาเทศบาลเป็นผูเ้รียกประชุมสภาเทศบาลตามสมยั

ประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรือปิดประชุม 
ในกรณีท่ียงัไมม่ีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไมเ่รียกประชุมตาม

กฎหมาย ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูเ้รียกประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรือปิดประชุม 
 

มาตรา ๒๖  นอกจากสมยัประชุมสามญัแลว้ เมื่อเห็นวา่เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แหง่

เทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจ านวนไมต่ า่

กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นต าแหน่งก็ดี อาจท าค ารอ้งยืน่ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั ขอใหเ้ปิด

ประชุมวสิามญั ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา ถา้เห็นสมควรก็ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเรียกประชุม

วสิามญัได ้
สมยัประชุมวสิามญัใหก้ าหนดไมเ่กินสิบหา้วนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีกจะตอ้งไดร้บั

อนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 

มาตรา ๒๗ 
13 การประชุมสภาเทศบาล ตอ้งมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไมน่้อยกวา่ก่ึง

หน่ึงของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 

มาตรา ๒๘ การลงมติวนิิจฉยัขอ้ปรึกษาน้ัน ใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นประมาณ เวน้แต่จะ

มีบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในพระราชบญัญติัน้ี 
สมาชิกสภาเทศบาลคนหน่ึงยอ่มมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้มีจ านวนเสียงลงคะแนน

เท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนไดอี้กเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

มาตรา ๒๙ หา้มมิใหส้ภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือ
เรื่องท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเร่ืองการเมืองแหง่รฐั 

 

                                                           
12 ความในมาตรา ๒๔ ใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
13 ความในมาตรา ๒๗ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑)พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๗ 
มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลยอ่มเป็นการเปิดเผยตามลกัษณะ ท่ีจะไดก้ าหนด

ไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล 
14
เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกนัไมต่ า่กวา่หน่ึงในสามของจ านวน

สมาชิกท่ีมาประชุม รอ้งขอใหท้ าการประชุมลบั ก็ใหป้ระธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมลบัได้

โดยไมต่อ้งขอมติท่ีประชุม 
 

มาตรา ๓๑  15 ในท่ีประชุมสภาเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถ้ามนายกทศ
มนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในขอ้ความใด ๆ อนัเกี่ยวกบัการงานในหน้าท่ีได ้แต่ นายกเทศมนตรี

หรือรองนายกเทศมนตรียอ่มทรงไวซ้ึ่งสิทธิท่ีจะไมต่อบ เมื่อเห็นวา่ขอ้ความน้ัน ๆ ยงัไมค่วรเปิดเผย

เพราะเก่ียวกบัความปลอดภยั หรือประโยชน์ส าคญัของเทศบาล 
 

มาตรา ๓๒ 
16 สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามญั

ของสภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผูเ้ป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวสิามญั

ของสภาเทศบาล เพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อนัอยูใ่นอ านาจ

หน้าท่ีของสภาเทศบาล แลว้รายงานต่อสภาเทศบาล 
ในการตั้งคณะกรรมการวสิามญัตามวรรคหน่ึง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเ้ป็น

หรือมิไดเ้ป็นสมาชิก เพื่อใหส้ภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวสิามญัไดไ้มเ่กินหน่ึง

ในส่ีของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
คณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตั้งข้ึนตามวรรคหน่ึง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา

หรือปฏิบติัการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได ้
 

มาตรา ๓๒ ทวิ  
17 ในกรณีกิจการ อ่ืนใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของเทศบาลหรือ

ประชาชนในทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไมน่้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยูห่รือ

นายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อใหม้ีการออกเสียงประชามติในทอ้งถ่ินได ้และ

ประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
การออกเสียงประชามติตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชน

วา่จะเห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบกิจการส าคญัในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามวรรคหน่ึง  ซึ่งมิใชเ่รื่องท่ีขดัหรือ
แยง้ต่อกฎหมาย การออกเสียงประชามติท่ีเก่ียวกบัตวับุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือคณะบุคคลใด คณะ

บุคคลหน่ึงโดยเฉพาะจะกระท ามิได ้
ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอ่มมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติตามมาตราน้ีใหม้ีผลเป็นเพียงการใหค้ าปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือ

นายกเทศมนตรีในเรื่องน้ัน 

                                                           
14 ความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง ใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
15 ความในมาตรา ๓๑ ใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
16 ความในมาตรา ๓๒ ใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
17 มาตรา ๓๒ ทวเิดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๘ 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไป ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่

ดว้ยการออกเสียงประชามติ 
 

มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไมต่ า่กวา่

ก่ึงจ านวนของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหใ้ชร้ะเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาลโดย

อนุโลม 
มาตรา ๓๔ 18 - ๓๕ (ยกเลิก) 

บทที่ ๒ 
19 (ยกเลิก) 

มาตรา ๓๖   (ยกเลิก) 
มาตรา ๓๗

20 - มาตรา ๓๘ (ยกเลิก) 
มาตรา ๓๙

21 - มาตรา ๔๐ (ยกเลิก) 
มาตรา ๔๑

22 - มาตรา ๔๔ (ยกเลิก) 
มาตรา ๔๕

23 - มาตรา ๔๗ (ยกเลิก) 

บทที่ ๒ ทวิ 24 
นายกเทศมนตรี 

มาตรา ๔๘ ทวิ
 25 ใหเ้ทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหน่ึงซ่ึง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 

มาตรา ๔๘ ตรี
 26 – จตัวา (ยกเลิก) 

 

มาตรา ๔๘ เบญจ  27 บุคคลผูม้ีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ตอ้งมีคุณสมบติั
และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

และตอ้งมีคุณสมบติัและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(๑)  มีอายุไมต่ า่กวา่สามสิบปีบริบรูณใ์นวนัเลือกตั้ง 

                                                           
18 ความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
19 บทท่ี ๒ คณะเทศมนตรี และมาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
20 ความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ถูกยกเลิก โดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
21 มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
22 มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๓ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
23 มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
24 บทท่ี ๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
25 ความในมาตรา ๔๘ ทว ิถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๒๕ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
26 ความในมาตรา ๔๘ ตรี และมาตรา ๔๘ จตัวา ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๖ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
27 ความในมาตรา ๔๘ เบญจ ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๒๗ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๙ 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไมต่ า่กวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกรฐัสภา 
(๓) ไมเ่ป็นผูท่ี้พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้

เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้มในสญัญาท่ีกระท ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไมถึ่งหา้ปีนับถึงวนั
รบัสมคัรเลือกตั้ง 

(๔) เคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซึ่งถกูใหพ้น้จากต าแหน่ง

เน่ืองจากกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 

มาตรา ๔๘ ฉ
 28 (ยกเลิก) 

 

มาตรา ๔๘ สตัต 
29 ใหน้ายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งนับแต่วนัเลือกตั้งและมี ระยะเวลาการ

ด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วนัเลือกตั้ง  
 

มาตรา  ๔๘ อฏัฐ  
30 นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชส่มาชิกสภา

เทศบาลเป็นผูช้ว่ยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายไดต้าม

เกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(๑) เทศบาลต าบล ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้มเ่กินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้มเ่กินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้มเ่กินสี่คน 

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่

สมาชิกสภาเทศบาลได ้โดยในกรณีเทศบาลต าบลใหแ้ต่งตั้งไดจ้ านวนรวมกนัไมเ่กินสองคน ในกรณี

เทศบาลเมืองใหแ้ต่งตั้งไดจ้ านวนรวมกนัไมเ่กินสามคน และในกรณีเทศบาลนครใหแ้ต่งตั้งไดจ้ านวน

รวมกนัไมเ่กินหา้คน 
 

มาตรา ๔๘ นว  รองนายกเทศมนตรีตอ้งมีคุณสมบติัและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 

๔๘ เบญจ 
 

มาตรา ๔๘ ทศ  ก่อนนายกเทศมนตรีเขา้ รบัหน้าท่ี ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรียกประชุม

สภาเทศบาลเพื่อใหน้ายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไมม่ีการลงมติ ทั้งน้ี ภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
กรณีท่ีไมม่ีผูด้ ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภา

เทศบาลถกูยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีท่ีส าคญัและจ าเป็นเรง่ด่วนซึ่งปล่อยใหเ้น่ินชา้ไป จะกระทบ

                                                           
28 ความในมาตรา ๔๘ ฉ ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
29 ความในมาตรา ๔๘ สตัต ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
30 ความในมาตรา ๔๘ อฏัฐมาตรา ๔๘ นวและมาตรา ๔๘ ทศใชค้วามใหม่โดยมาตรา ๓๑ พรบ.เทศบาล(ฉบบัท่ี๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖ 



๑๐ 
ต่อประโยชน์ส าคญัของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ าเป็นก็

ได ้เมื่อไดม้ีการเลือกประธานสภาเทศบาลแลว้ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล 

เพื่อใหน้ายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไมม่ีการลงมติภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีมีการเลือก

ประธานสภาเทศบาล 
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ นายกเทศมนตรี ใหก้ระท าโดยเปิดเผย โดย นายก  

เทศมนตรตีอ้งจดัท านโยบายเป็นลายลกัษณอ์กัษรแจกใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกคนท่ีมาประชุมดว้ย 
หากนายกเทศมนตรีไมส่ามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได ้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแจง้

ใหน้ายกเทศมนตรจีดัท านโยบายแจง้เป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคนภายในเจ็ดวนั โดย

ใหน้ าวธีิการแจง้ค าสัง่ทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองมา

ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณีเชน่น้ีใหถื้อวา่นายกเทศมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแลว้ 
ใหน้ายกเทศมนตรี จดัท ารายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต้่อสภา

เทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรแีละรายงานแสดงผลการปฏิบติังานใหป้ระกาศไวโ้ดย

เปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลดว้ย 
 

มาตรา ๔๘ เอกาทศ  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผูซ้ึ่งนายกเทศมนตรี

มอบหมายมีสิทธิเขา้ประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอ้เท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบังานในหน้าท่ีของตนต่อท่ีประชุม แต่ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มาตรา ๔๘ ทวาทศ  สมาชิกจ านวนไมน่้อยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยูม่ี

สิทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปในท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหน้ายกเทศมนตรีแถลง

ขอ้เท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอนัเกี่ยวกบัการบริหาราชการเทศบาลโดยไมม่ีการลงมติ 
ญตัติตามวรรคหน่ึงใหย้ืน่ต่อประธานสภาเทศบาล และใหป้ระธานสภาเทศบาลก าหนดวนั

ส าหรบัการอภิปรายทัว่ไป ซึ่งตอ้งไมเ่ร็วกวา่หา้วนัและไมช่า้กวา่สิบหา้วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัญตัติ แลว้

แจง้ใหน้ายกเทศมนตรีทราบ 
 

มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) 31 ก าหนดนโยบายโดยไมข่ดัต่อกฎหมาย และรบัผิดชอบในการบริหารราชการของ

เทศบาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เทศบญัญติั และนโยบาย 
(๒) สัง่ อนุญาต และอนุมติัเก่ียวกบัราชการของเทศบาล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขา -   

นุการนายกเทศมนตรี 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหง้านของเทศบาลเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 
(๕) รกัษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติั 
(๖) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 

                                                           
31 ความในมาตรา ๔๘ เตรส วรรคหน่ึง ซ่ึงเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ถูกยกเลิกและใชค้วาม
ใหม่แทนโดยมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๑ 
มาตรา ๔๘ จตทุศ  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตอ้งไมก่ระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรฐั หรือ

รฐัวสิาหกิจ เวน้แต่ต าแหน่งท่ีด ารงตามบทบญัญติัแหง่กฎหมาย 
(๒) รบัเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐั 

รฐัวสิาหกิจ การพาณิชยข์องเทศบาลหรือบริษัทท่ีเทศบาลถือหุน้ นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ การพาณิชยข์องเทศบาลหรือบริษัทท่ีเทศบาลถือหุน้ปฏิบติักบับุคคลใน

ธุรกิจการงานตามปกติ 
(๓) เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียไมว่า่ โดยทางตรงหรือทางออ้มในสญัญาท่ีเทศบาล น้ันเป็น

คู่สญัญา หรือในกิจการกระท าใหแ้ก่เทศบาลน้ัน หรือท่ีเทศบาลน้ันจะกระท า 
บทบญัญติัตามมาตรา น้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึงไดร้บัเบ้ียหวดั

บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ ์หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั และมิใหใ้ชบ้งัคบั

กบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึงรบัเงินตอบแทนค่าเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใดเน่ืองจากการ

ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรฐัสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภา

ทอ้งถ่ินอ่ืน หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นโดยต าแหน่ง 
 

มาตรา ๔๘ ปัญจทศ นายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
(๕) กระท าการฝ่าฝืนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๖) รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสัง่ให ้ พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๖๒ ตรี 

วรรคหา้หรือมาตรา ๗๓ 
(๗) ถกูจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๘) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไมน่้อยกวา่สมาในส่ีของจ านวนผู้

มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวา่ นายกเทศมนตรี ไมส่มควรด ารงต าแหน่งต่อไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ในระหวา่งท่ีไมม่ีนายกเทศมนตรี ใหป้ลดัเทศบาลปฏิบติัหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีเท่าท่ีจ า

เป็นไดเ้ป็นการชัว่คราวจนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตร ี
เมื่อมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัความเป็นนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ใหผู้ว้า่ราชการ

จงัหวดัสอบสวนและวนิิจฉยัโดยเร็ว ค าวนิิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุด 
 

มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) นายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง 



๑๒ 
(๒) นายกเทศมนตรีมีค าสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี 
(๕) 32 ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ นว 
(๖) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๗) ถกูจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๘) รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสัง่ใหอ้อกจากต าแหน่ง

ตามมาตรา ๗๓ 
33
 ใหน้ าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบ้งัคบักบัการพน้จากต าแหน่งของท่ี

ปรึกษานายกเทศมนตรแีละเลขานุการนายกเทศมนตรีดว้ยโดยอนุโลม 
ใหน้ าความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปัญจทศ มาใชบ้งัคบักบักรณี ของ รองนายก  

เทศมนตร ีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีดว้ยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๔๘ สตัตรส  ใหน้ายกเทศมนตรีควบคุมและรบัผิดชอบในการบริหารกิจการของ

เทศบาลและเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานเทศบาลและลกูจา้งเทศบาล 
 

มาตรา ๔๘ อฏัฐารส เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(๑)  ส านักปลดัเทศบาล 
(๒) ส่วนราชการอ่ืนตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย 
การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส านักปลดัเทศบาลและส่วนราชการอ่ืนตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็น

ตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
 

มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ  ใหป้ลดัเทศบาลคนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานเทศบาลและ

ลกูจา้งเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรบัผิดชอบควบคุมดแูลราชการประจ าของเทศบาลให้

เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรี

มอบหมาย 
 

มาตรา ๔๘ วีสติ   อ านาจหน้าท่ีในการสัง่หรือการปฏิบติัราชการของรองนายกเทศมนตรี 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไมอ่าจปฏิบติัราชการได ้ใหร้องนายกเทศมนตรีตามล าดบัท่ี

นายกเทศมนตรีจดัไวเ้ป็นผูร้กัษาราชการแทน ถา้ไมม่ีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไมอ่าจปฏิบติั

ราชการได ้ใหป้ลดัเทศบาลเป็นผูร้กัษาราชการแทน 

                                                           
32 ความในมาตรา ๔๘ โสฬส (๕) ยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
33 ความในมาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๕ แห่ง พรบ.เทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๒) ๒๕๔๖ 



๑๓ 
อ านาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมติั หรือการปฏิบติัราชการท่ีนายกเทศมนตรีจะพึง

ปฏิบติัหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือค าสัง่ใด หรือ

มติของคณะรฐัมนตรีในเรื่องใด ถา้กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือค าสัง่

น้ัน หรือมติของคณะรฐัมนตรีในเรื่องน้ันไมไ่ดก้ าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือใหร้องนายกเทศมนตรีเป็นผูป้ฏิบติัราชการแทน

นายกเทศมนตรีก็ได ้แต่ถา้มอบใหป้ลดัเทศบาลหรือรองปลดัเทศบาลปฏิบติัราชการแทน ใหท้ าเป็น

ค าสัง่และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
การปฏิบติัราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตอ้งกระท าภายใตก้ารก ากบัดแูล

และกรอบนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีก าหนดไว ้
มาตรา ๔๘ เอกวสีติ ในการปฏิบติัหน้าท่ี ใหน้ายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และ

พนักงานเทศบาลเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ   ถา้ในเขตเทศบาลใด รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็น

การสมควรใหน้ายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ปลดัเทศบาล  รองปลดัเทศบาล หรือหวัหน้า

ส่วนราชการในเขตเทศบาลน้ันมีอ านาจเปรีบเทียบคดีละเมิดเทศบญัญติัได ้ใหร้ฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหน่ึง ใหน้ าบทบญัญติัแหง่ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา

ความอาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เมื่อไดเ้ปรียบเทียบคดีใดแลว้ ใหร้ีบส่งบนัทึกการเปรียบเทียบ

พรอ้มดว้ยส านวนไปยงัพนักงานสอบสวนผูร้บัผิดชอบแหง่เขตทอ้งท่ีซึ่งเทศบาลน้ันตั้งอยูเ่พื่อ

ด าเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาโดยไมช่กัชา้ 
 

มาตรา ๔๘ เตวีสติ  34 เมื่อพน้ก าหนดเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีไดม้ี ประกาศ กระทรวง  

มหาดไทย  ยกฐานะทอ้งถ่ินใดเป็นเทศบาลแลว้ ใหน้ายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีอยา่งเดียวกบั

อ านาจหน้าท่ีของก านันและผูใ้หญ่บา้น  บรรดาท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมา ยวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  
หรือกฎหมายอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีเทศบาลต าบลใดมีทั้ง นายกเทศมนตรี  และก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 
แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน ใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะ

ปกครองทอ้งท่ีหรือกฎหมายอ่ืนในเขตเทศบาลต าบลตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๔๘ จตวีุสติ  35 เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ใหเ้ป็นไปตาม ระเบียบท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ  ในกรณีท่ีบทบญัญติัมาตราใดในพระราชบญัญติัน้ีกล่าวถึงคณะ

เทศมนตรีใหห้มายถึงนายกเทศมนตรี บทบญัญติัมาตราใดกล่าวถึงเทศมนตรีใหห้มายถึงรอง

                                                           
34 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
35 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๔ 
นายกเทศมนตรี เวน้แต่บทบญัญติัมาตราใดมีขอ้ความเป็นอยา่งเดียวกนัหรือขดัแยง้กนักบับทบญัญติั

ในบทน้ี ใหใ้ชบ้ทบญัญติัในบทน้ีแทน 
บรรดาบทบญัญติัแหง่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั ประกาศ 

หรือค าสัง่ใดท่ีอา้งถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใหถื้อวา่บทบญัญติัแหง่กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั ประกาศ หรือค าสัง่น้ัน อา้งถึงนายกเทศมนตรีตามบทน้ี ทั้งน้ี เท่าท่ี

ไมข่ดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแหง่บทน้ี 

ส่วนที่ ๓ 
หนา้ท่ีของเทศบาล 

บทที่ ๑ 
เทศบาลต าบล 

มาตรา ๔๙ 
36 (ยกเลิก) 

มาตรา ๕๐  37 ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) รกัษาความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน 
(๒) ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
(๓) รกัษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมลู

ฝอยและส่ิงปฏิกลู 
(๔) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
(๕) ใหม้ีเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
(๖) ใหร้าษฎรไดร้บัการศึกษาอบรม 
(๗) 38 ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้งูอายุ และผูพ้ิการ 
(๘) 39 บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันาธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
(๙) หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหน้าท่ีของเทศบาล 

40
 การปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

โดยวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  และค านึงถึงการมีส่วนรว่มของประชาชนในการจดัท า

แผนพฒันาเทศบาล การจดัท างบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบติังานและการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการ

น้ัน และหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
                                                           
36 ความในมาตรา ๔๙ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
37 ความในมาตรา ๕๐ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยขอ้ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๓๓๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
38 ความในมาตรา ๕๐ (๗) ใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒ 
39  ความในมาตรา ๕๐ (๘) (๙) ถูกเพ่ิมข้ึนโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒ 
40 มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๕ 
มาตรา ๕๑

41
ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจดัท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหม้ีน ้าสะอาดหรือน ้าประปา 
(๒) ใหม้ีโรงฆา่สตัว ์
(๓) ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
(๔) ใหม้ีสุสานและฌาปณสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษ์รกัษาคนเจ็บไข ้
(๗) ใหม้ีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
(๘) ใหม้ีและบ ารุงทางระบายน ้า 
(๙) เทศพาณิชย ์

บทที่ ๒ 
เทศบาลเมือง 

มาตรา ๕๒ 42 (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๕๓  43 ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๕๐ 
(๒) ใหม้ีน ้าสะอาดหรือน ้าประปา 
(๓) ใหม้ีโรงฆา่สตัว ์
(๔) ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษ์รกัษาคนเจ็บไข ้
(๕) ใหม้ีและบ ารุงทางระบายน ้า 
(๖) ใหม้ีและบ ารุงสว้มสาธารณะ 
(๗) ใหม้ีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
(๘) ใหม้ีการด าเนินกิจการโรงรบัจ าน าหรือสถานสินเชื่อทอ้งถ่ิน 

 

มาตรา ๕๔
44
ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจดัท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 

                                                           
41  ความในมาตรา ๕๑ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
42 ความในมาตรา ๕๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
43 ความในมาตรา ๕๓ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
44 ความในมาตรา ๕๔เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๔แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



๑๖ 
(๒) ใหม้ีสุสานและฌาปณสถาน 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๔) ใหม้ีและบ ารุงการสงเคราะหม์ารดาและเด็ก 
(๕) ใหม้ีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(๖) ใหม้ีการสาธารณูปโภค 
(๗) จดัท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๘) จดัตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีส าหรบัหารกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐) ใหม้ีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสตัว ์และสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ 
(๑๑) ปรบัปรุงแหล่งเส่ือมโทรม และรกัษาความสะอาดเรียบรอ้ยของทอ้งถ่ิน 
(๑๒) เทศพาณิชย ์

บทที่ ๓ 
เทศบาลนคร 

 มาตรา ๕๕ 
45 (ยกเลิก) 

 

มาตรา ๕๖  ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๕๓ 
(๒) ใหม้ีและบ ารุงการสงเคราะหม์ารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๔) 46

การควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในรา้นจ าหน่ายอาหารโรงมหรสพและสถาน

บริการอ่ืน 
(๕) จดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการปรบัปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
(๖) จดัใหม้ีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
(๗) การวางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสรา้ง 
(๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 

มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจดัท ากิจการอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได ้

 

                                                           
45 ความในมาตรา ๕๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑)พ.ศ. ๒๕๔๓ 
46 ความในมาตรา ๕๖ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) ถูกเพ่ิมข้ึนโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๑๗ 
บทท่ี ๓ ทวิ 47 

การท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการรว่มกบับุคคลอ่ืน 
มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ 

(๑) การน้ันจ าเป็นตอ้งท า และเป็นการท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีด าเนินตามอ านาจ
หน้าท่ีอยูภ่ายในเขตของตน 

(๒) ไดร้บัความยนิยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจงัหวดัหรือ
สภาต าบลแหง่ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

(๓) ไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 

มาตรา ๕๗ ตรี  เทศบาลอาจท าการรว่มกบับุคคลอ่ืนโดยก่อตั้งบริษัทจ ากดั หรือถือหุน้ใน

บริษัทจ ากดัเม่ือ 
(๑) บริษัทจ ากดัน้ันมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อกิจการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค 
(๒) เทศบาลตอ้งถือหุน้เป็นมลูค่าเกินกวา่รอ้ยละหา้สิบของทุนท่ีบริษัทน้ันจด

ทะเบียนไว ้ในกรณีท่ีมีหลายเทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือ
สุขาภิบาลถือหุน้อยูใ่นบริษัทเดียวกนั ใหนั้บหุน้ท่ีถือน้ันรวมกนั และ 

(๓) ไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
การเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ท่ีเทศบาลถืออยูใ่นบริษัทจ ากดั ตอ้งไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรี  

วา่การกระทรวงมหาดไทย 
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหน่ึง ไมใ่ชบ้งัคบัในกรณีท่ีบริษัทจ ากดัท่ีเทศบาลรว่มก่อตั้ง

หรือถือหุน้น้ัน ไมม่ีเอกชนถือหุน้อยูด่ว้ย 

บทที่ ๔ 
สหการ 

มาตรา ๕๘ ถา้มีกิจการใดอนัอยูภ่ายในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตั้งแต่สองแหง่ข้ึนไปท่ีจะ

รว่มกนัท าเพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งยิง่ ก็ใหจ้ดัตั้งเป็นองคก์ารข้ึนเรียกวา่  สหการ มีสภาพเป็นทบวง

การเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยผูแ้ทนของเทศบาลท่ีเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย 
การจดัตั้งสหการจะกระท าไดก็้แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซ่ึงจะไดก้ าหนดชื่ออ านาจ

หน้าท่ีและระเบียบการด าเนินงานไว ้
การยุบเลิกสหการใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวธีิการจดัทรพัยสิ์นไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๕๙ สหการอาจไดร้บัเงินอุดหนุนจากรฐับาล และอาจกูเ้งินไดภ้ายใตบ้งัคบัมาตรา

๖๖ (๕) หรือ (๖) 

 
                                                           
47 ความในบทท่ี ๓ ทว ิมาตรา ๕๗ ทว ิมาตรา ๕๗ ตรี ถูกเพ่ิมข้ึนโดยมาตรา ๕ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



๑๘ 
ส่วนที่ ๔ 

เทศบญัญตั ิ

มาตรา ๖๐ 
48 เทศบาลมีอ านาจตราเทศบญัญติัโดยไมข่ดัหรือแยง้ต่อบทกฎหมาย ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามหน้าท่ีของเทศบาลท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ทศบาลตราเทศบญัญติัหรือใหม้ีอ านาจตราเทศบญัญติั 

ในเทศบญัญติัน้ัน จะก าหนดโทษปรบัผูล้ะเมิดเทศบญัญติัไวด้ว้ยก็ได ้แต่หา้มมิใหก้ าหนด

เกินกวา่หน่ึงพนับาท 
 

มาตรา ๖๑ 49 เทศพาณิชยข์องเทศบาล ใหต้ราเป็นเทศบญัญติั กิจการใดท่ีเทศบาลมีรายได้
หรือผลพลอยไดอ้นัเกิดจากการกระท าตามอ านาจหน้าท่ี จะไมต่ราเป็นเทศบญัญติัก็ได ้

 

มาตรา ๖๑ ทวิ 50 รา่งเทศบญัญติัจะเสนอไดก็้แต่โดย 
(๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 
(๓) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอ

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผูเ้สนอรา่งเทศบญัญติัตอ้งมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนาม

รบัรองไมน่้อยกวา่สองคน 
รา่งเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดต้่อเม่ือมีค ารบัรองของ

นายกเทศมนตร ี
 

มาตรา ๖๑ ตรี รา่งเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเงิน หมายความถึงรา่งเทศพาณิชยห์รือรา่งเทศ

บญัญติัวา่ดว้ยเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การจดัเก็บ ยกเลิก ลดเปล่ียนแปลง แกไ้ข ผ่อนหรือวางระเบียบการบงัคบัอนั

เก่ียวกบัภาษีอากร 
(๒) การเก็บรกัษาเงิน การจา่ยเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 
(๓) การกูเ้งิน การค ้าประกนั หรือการใชเ้งินกู ้
(๔) การคลงั การงบประมาณ การเงิน ทรพัยสิ์น การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์น

การจา้ง และการพสัดุ 
ในกรณีท่ีสงสยัวา่รา่งเทศบญัญติัใดเป็นรา่งเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเงินท่ีจะตอ้งมีค ารบัรอง

ของนายกเทศมนตรี ใหป้ระธานสภาเทศบาลเป็นผูว้นิิจฉยั 

                                                           
48 ความในมาตรา ๖๐ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๕แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๕)พ.ศ. ๒๕๑๑ 
49 ความในมาตรา ๖๑ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยขอ้ ๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๓๓๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
50 ความในมาตรา ๖๑ ทว ิ๖๑ ตรี ถูกเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๑๙ 
มาตรา ๖๒ 

51 ภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีสภาเทศบาลไดม้ีมติเห็นชอบดว้ยกบัรา่งเทศบญัญติั
ใด ในกรณีเทศบาลต าบล ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งรา่งเทศบญัญติัไปยงันายอ าเภอเพื่อส่งไปยงัผูว้า่

ราชการจงัหวดัพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งไปยงัผูว้า่

ราชการจงัหวดัพิจารณา 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้งพิจารณาร่างเทศบญัญติัตามวรรคหน่ึงใหเ้สร็จและส่งคืนประธาน  สภา

เทศบาลภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัร่างเทศบญัญติัน้ัน ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัไมพิ่จารณาใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่างเทศบญัญติัดงักล่าว 
52
 ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัรา่งเทศบญัญติัตามวรรคหน่ึง ใหส้่ง

นายกเทศมนตรีลงนามใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญติัต่อไป แต่ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัไมเ่ห็นชอบดว้ย ใหส้่ง

รา่งเทศบญัญติัน้ันพรอ้มดว้ยเหตุผล คืนไปยงัสภาเทศบาล  และใหส้ภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายใน
สามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัรา่งเทศบญัญติัคืนมา ถา้สภาเทศบาลมีมติยนืยนัตามรา่งเทศบญัญติัเดิม

ดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สองในสามของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งรา่งเทศ

บญัญติัน้ันใหน้ายกเทศมนตรีลงนามใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญติั และแจง้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทราบ

ต่อไป แต่ถา้สภาเทศบาลไมย่นืยนัภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้า่งเทศบญัญติัคืนจากผูว้า่ราชการ

จงัหวดั หรือยนืยนัตามรา่งเทศบญัญติัเดิมดว้ยคะแนนเสียงน้อยกวา่สองในสามของ สมาชิกสภา

เทศบาลเท่าท่ีมีอยู ่ใหร้า่งเทศบญัญติัน้ันเป็นอนัตกไป 
 

มาตรา ๖๒ ทวิ 53 (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๖๒ ตรี  54 ในกรณีท่ีสภาเทศบาลไมร่บัหลกัการแหง่รา่งเทศบญัญติังบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีหรือรา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั ตั้งคณะ  

กรรมการคณะหน่ึงประกอบดว้ยกรรมการจ านวนสิบหา้คน เพื่อพิจารณาหาขอ้ยุติความขดัแยง้ โดย

แกไ้ข ปรบัปรุง หรือยนืยนั สาระส าคญัในรา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยน้ัน ทั้งน้ี ใหย้ดึถือ

หลกัเกณฑต์ามระเบียบกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประโยชน์ของทอ้งถ่ินและประชาชน

เป็นส าคญั 
คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกอบดว้ยสมาชิกซึ่งสภาเทศบาล เสนอจ านวนเจ็ดคน 

และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจ านวนเจ็ดคน โดยใหแ้ต่งตั้งภายใน

เจ็ดวนันับแต่วนัท่ี สภาเทศบาล มีมติไมร่บัหลกัการ และให้ กรรมการทั้งสิบส่ีคนรว่มกนัปรึกษาและ

เสนอบุคคลซึ่งมิไดเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหน่ึง  ท าหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการดงักล่าวภายใน
เจ็ดวนันับแต่วนัท่ีกรรมการครบจ านวนสิบส่ีคน 

ในกรณีท่ีไมส่ามารถเสนอบุคคลท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือประธานไดภ้ายในก าหนด  

เวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมป่ฏิบติั หรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหผู้ว้า่

ราชการจงัหวดัตั้งบุคคลซึ่งมิไดเ้ป็นนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
                                                           
51 ความในมาตรา ๖๒ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๗ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
52 ความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม ยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๙ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
53 ความในมาตรา ๖๒ ทว ิ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
54 ความในมาตรา ๖๒ ตรี  ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖  



๒๐ 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และมิไดเ้ป็นสมาชิกขึ้ นท าหน้าท่ีเป็น กรรมการหรือ ประธานกรรมการ

ดงักล่าวใหค้รบจ านวน 
ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงพิจารณารา่งเทศบญัญติัใหแ้ลว้เสร็จ ภายในสิบหา้วนันับแต่

วนัท่ีแต่งตั้งประธานคณะกรรมกา รในคราวแรก แลว้ รายงาน ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั ในกรณีท่ี

คณะกรรมการไมส่ามารถพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหป้ระธานคณะกรรมการ

รวมรวมผลการพิจารณาแลว้วนิิจฉยัช้ีขาดโดยเร็ว และรายงานต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัส่งรา่งเทศบญัญติัท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหรือประธาน

กรรมการในวรรคส่ีให้ นายกเทศมนตรี โดยเร็ว แลว้ให้นายกเทศมนตรี เสนอรา่งเทศบญัญติัดงักล่าว

ต่อสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทว ิภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัรา่งเทศบญัญติัจาก ผูว้า่ราชการ

จงัหวดั หากนายกเทศมนตรีไมเ่สนอรา่งเทศบญัญติัน้ันต่อสภาเทศบาลภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ผูว้า่
ราชการจงัหวดัรายงานต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสัง่ใหน้ายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง 

 

มาตรา ๖๒ จตัวา
55 ใหส้ภาเทศบาล พิจารณารา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยตาม

มาตรา ๖๒ ตรี วรรคหา้ ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัรา่งเทศบญัญติัจาก นายก 

เทศมนตรี  หากสภาเทศบาล พิจารณาไมแ่ลว้เสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไมเ่ห็นชอบใหต้ราเทศ
บญัญติัน้ันใหร้า่งเทศบญัญติัน้ันตกไป และใหใ้ชเ้ทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยในปีงบประมาณท่ี

แลว้ไปพลางก่อน ในกรณีเชน่วา่น้ี ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั เสนอรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ให้

มีค าสัง่ยุบสภาเทศบาล 
ในการพิจารณารา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยของ สภาเทศบาล  การเสนอ การแปร

ญตัติ หรือการกระท าดว้ยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหส้มาชิกมีส่วนไมว่า่โดยตรงหรือโดยออ้มในการใช้

งบประมาณรายจา่ย จะกระท ามิได ้
 

มาตรา ๖๓ นอกจากท่ีไดม้ีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนเทศบญัญติัน้ันใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้มื่อ

ประกาศไวโ้ดยเปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลแลว้เจ็ดวนั เวน้แต่กรณีฉุกเฉิน ถา้มีความระบุไวใ้นเทศ

บญัญติัน้ันใหใ้ชบ้งัคบัทนัที ก็ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหท้นัท่วงทีมิได ้คณะเทศมนตรี

อาจออกเทศบญัญติัชัว่คราวไดเ้มื่อไดร้บัอนุมติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดั และเมื่อไดป้ระกาศไวโ้ดย

เปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลแลว้ ก็ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไปใหน้ าเทศบญัญติัชัว่คราวน้ันเสนอต่อสภาเทศบาล

เพื่ออนุมติัถา้สภาเทศบาลอนุมติัแลว้ เทศบญัญติัชัว่คราวน้ันก็เป็นเทศบญัญติัต่อไป ถา้สภาเทศบาล

ไมอ่นุมติั เทศบญัญติัชัว่คราวน้ันเป็นอนัตกไป แต่ทั้งน้ีไมก่ระทบถึงกิจการท่ีไดเ้ป็นไปในระหวา่งท่ีใช ้

เทศบญัญติัชัว่คราวน้ัน 
ค าอนุมติัและไมอ่นุมติัของสภาเทศบาลท่ีกล่าวน้ี ใหท้ าเป็นเทศบญัญติั 

                                                           
55 มาตรา ๖๒ จตัวา เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๒๑ 
ส่วนที่ ๕ 

การคลงัและทรพัยสิ์นของเทศบาล 

มาตรา ๖๕  งบประมาณประจ าปีของเทศบาลตอ้งตราข้ึนเป็นเทศบญัญติั ถา้เทศบญัญติั

งบประมาณออกไมท่นัปีใหม ่ใหใ้ชเ้ทศบญัญติังบประมาณปีก่อนน้ันไปพลาง 
ถา้ในปีใดจ านวนเงินซึ่งไดร้บัอนุญาตไว ้ตามงบประมาณปรากฏวา่ไมพ่อส าหรบัการใชจ้า่ย

ประจ าปีก็ดี หรือมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งตั้งรายรบัหรือรายจา่ยข้ึนใหมใ่นระหวา่งปีก็ได ้ใหต้ราข้ึนเป็น

เทศบญัญติังบประมาณเพิ่มเติม 
 

มาตรา ๖๖ 
56 เทศบาลอาจมีรายไดด้งัต่อไปน้ี 

(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรบั ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๓) รายไดจ้ากทรพัยสิ์นของเทศบาล 
(๔) รายไดจ้ากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย ์
(๕) พนัธบตัร หรือเงินกู ้ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๖) เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ  
(๗) เงินอุดหนุนจากรฐับาลหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๘) เงินและทรพัยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
(๙) รายไดอ่ื้นใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้

การกูเ้งินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าไดต้่อเม่ือไดร้บัอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดร้บั
อนุมติัจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยแลว้ 

 

มาตรา ๖๗ 57 เทศบาลอาจมีรายจา่ยดงัต่อไปน้ี 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจา้ง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๔) ค่าใชส้อย 
(๕) ค่าวสัดุ 
(๖) ค่าครุภณัฑ ์
(๗) ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสรา้ง และทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจา่ยอ่ืนใดตามขอ้ผกูพนัหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของรวงมหาดไทย 

                                                           
56 ความในมาตรา ๖๖ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๔๙๘ 
57 ความในมาตรา ๖๗ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



๒๒ 
มาตรา ๖๗ ทวิ  58 การจา่ยเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจา่ยเงินเพื่อการลงทุนเทศบาล

จะกระท าไดเ้มื่อไดร้บัความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้า่ราชการจงัหวดัอนุมติัแลว้ 
 

มาตรา ๖๗ ตรี  การจา่ยเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถา้เป็นการช าระหน้ีเงินกูเ้มื่อถึงก าหนด
ช าระ เทศบาลจะตอ้งช าระเงินกูน้ั้นจากทรพัยสิ์นของเทศบาลไมว่า่จะตั้งงบประมาณรายจา่ยประเภท

น้ีไวห้รือไม ่
 

มาตรา ๖๘ 
59 การจา่ยเงินค่าตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล และการจา่ยเงินค่าเบ้ียประชุมแก่กรรมการท่ีสภาเทศบาลแต่งตั้งข้ึน ใหเ้ป็นไป

ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

มาตรา ๖๙ ใหก้ระทรวงมหาดไทยตราระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการคลงัรวมตลอดถึงวธีิการ

งบประมาณ การรกัษาทรพัยสิ์น การจดัหาประโยชน์จากทรพัยสิ์น การจดัหาพสัดุและการจา้งเหมาข้ึนได ้
 

มาตรา ๗๐ โดยปกติใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย จดัใหม้ีการตรวจสอบการคลงั 

การบญัชี หรือการเงินอ่ืนๆ ของเทศบาลปีละครั้ง 
 

ส่วนที่ ๖ 
การควบคมุเทศบาล 

มาตรา ๗๑  ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดแูลเทศบาลในจงัหวดัน้ันให้

ปฏิบติัการตามอ านาจหน้าท่ีโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ในการน้ีใหม้ีอ านาจหน้าท่ีชี้ แจงแนะน า

ตกัเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ 

ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได ้
ใหน้ายอ าเภอมีอ านาจหน้าท่ีชว่ยผูว้า่ราชการจงัหวดัควบคุมดแูลเทศบาลต าบลในอ าเภอ

น้ันใหป้ฏิบติัการตามอ านาจหน้าท่ีโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ในการน้ีใหม้ีอ านาจหน้าท่ีชี้ แจงแนะน า

ตกัเตือนเทศบาลต าบลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมา

ตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได ้
 

มาตรา ๗๒  
60 เมื่อนายอ าเภอ ในกรณีแหง่เทศบาลต าบล ในอ าเภอน้ัน  หรือผูว้า่ราชการ

จงัหวดัในกรณีแหง่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นวา่ นายกเทศมนตรี หรือ รองนายกเทศมนตรี

ผูใ้ดปฏิบติัการของเทศบาลไปในทางท่ีอาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาล  หรือเสียหายแก่ราชการและ
นายอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณีไดช้ี้ แจงแนะน าตกัเตือนแลว้ไมป่ฏิบติัตาม 

นายอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั  แลว้แต่กรณี มีอ านาจท่ีจะสัง่เพิกถอนหรือสัง่ใหร้ะงบัการปฏิบติั
ของนายกเทศมนตรี หรือรองนายก  เทศมนตรีน้ันไวก้่อนได ้แลว้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั รีบรายงาน

                                                           
58 ความในมาตรา ๖๗ ทว ิและมาตรา ๖๗ ตรี ถูกเพ่ิมเติมโดยมาตรา๔ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔)พ.ศ. ๒๕๐๕ 
59 ความในมาตรา ๖๘ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
60 ความในมาตรา ๗๒ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖ 



๒๓ 
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยทราบภายในก าหนดสิบหา้วนั เพื่อใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยวนิิจฉยัสัง่การตามท่ีเห็นสมควร 
ค าสัง่ของรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อน ไมก่ระทบกระเทือน

สิทธิของบุคคลภายนอกผูก้ระท าการโดยสุจริต 
 

มาตรา ๗๓  
61 ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นวา่ นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาล  หรือรองประธาน สภาเทศบาล  ปฏิบติัการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือ
สวสัดิภาพของประชาชน ละเลยไมป่ฏิบติัตามหรือปฏิบติัการไมช่อบดว้ยอ านาจหน้าท่ี หรือมีความ

ประพฤติในทางจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิต าแหน่ง  หรือแก่เทศบาล  หรือแก่ราชการ ใหเ้สนอ
ความเห็นต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพรอ้มดว้ยหลกัฐาน รฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยอาจใชดุ้ลพินิจสัง่ใหน้ายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  หรือรอง
ประธานสภาเทศบาลพน้จากต าแหน่งก็ได ้ค าสัง่ของรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยใหเ้ป็นท่ีสุด 

 

มาตรา ๗๔  
62 เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของ

ประเทศเป็นส่วนรวม ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะรายงานเสนอความเห็นต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได ้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือกรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจยุบสภาเทศบาลและใหแ้สดงเหตุผลไวใ้นค าสัง่ดว้ย 
เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวา่มีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบญัญติัน้ี ใหม้ีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลข้ึนใหมต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในส่ีสิบหา้วนั 
 

มาตรา ๗๕  ในเมื่อเห็นจ าเป็นท่ีจะใหเ้ทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดแูลของกระทรวง  

มหาดไทยโดยตรง ก็ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อไดม้ีพระราชกฤษฎีกาใหเ้ทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดแูลของกระทรวงมหาดไทยตาม

ความในวรรคก่อน บรรดาอ านาจและหน้าท่ีของนายอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัอนัเกี่ยวกบั

เทศบาลน้ัน ใหเ้ป็นอ านาจหน้าท่ีของรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ี้รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๗ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 

มาตรา ๗๕ ทวิ  
63 ใหม้ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคณะหน่ึง ประกอบดว้ย  ปลดั 

กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมต ารวจ 

อธิบดีกรมสามญัศึกษา อธิบดีกรมวสิามญัศึกษา อธิบดีกรมการแพทย ์อธิบดีกรมอนามั ย ผูอ้ านวย 

                                                           
61 ความในมาตรา ๗๓ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖ 
62 ความในมาตรา ๗๔  ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ.๒๕๔๒ 
63 ความในมาตรา ๗๕ ทว ิ จตัวา ถูกบญัญติัเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



๒๔ 
การส านักงบประมาณ ผูอ้ านายการส่วนการปกครองทอ้งถ่ิน กรมมหาดไทยเป็นกรรมการโดย

ต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนซึ่งรฐัมนตรีวา่การะทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอีกไมเ่กินหา้คน 
ใหผู้อ้ านวยการส่วนการปกครองทอ้งถ่ินกรมมหาดไทย เป็นเลขานุการคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาการเทศบาล 
ใหค้ณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมีหน้าท่ีใหค้ าปรึกษา และเสนอขอ้แนะน าแก่

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกบักิจการเทศบาลโดยทัว่ไป 
 

มาตรา ๗๕ ตรี  64 กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซึ่งรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปี 

กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตั้งอีกได ้
 

มาตรา ๗๕ จตัวา นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการท่ี

ปรึกษาการเทศบาลพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) เป็นบุคคลไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 
(๕) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่คดีความผิดท่ีเป็นลหุโทษ

หรือความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
เมื่อกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลพน้จากต าแหน่งก่อนวาระรฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยอาจแต่งตั้งผูอ่ื้นแทนได ้
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลผูไ้ดร้บัแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยูใ่นต าแหน่งตาม

วาระเท่าผูท่ี้ตนแทน 
 

มาตรา ๗๕ เบญจ  ในการประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล ถา้ประธาน

กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลไมอ่ยูใ่นท่ีประชุม หรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีปรึกษา

การเทศบาลท่ีมาประชุมเลือกกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

มาตรา ๗๕ ฉ  การประชุมทุกคราวตอ้งมีกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไมต่ า่

กวา่ก่ึงจ านวนของกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคนหน่ึงใหม้ีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

                                                           
64 ความในมาตรา ๗๕ ตรี และมาตรา ๗๕ จตัวา มาตรา ๗๕ เบญจ มาตรา ๗๕ ฉ  เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติั
เทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



๒๕ 
บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๗๖ ใหส้มาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแหง่เทศบาลท่ีไดจ้ดัตั้งอยูแ่ลว้ในวนั

ใชพ้ระราชบญัญติัน้ีพน้จากต าแหน่ง และใหด้ าเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่

ภายในก าหนดเวลาเกา้สิบวนันับแต่วนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี แต่ใหค้ณะเทศมนตรีท่ีพน้จากต าแหน่ง

ด าเนินกิจการในหน้าท่ีของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกวา่คณะเทศมนตรีท่ีแต่งตั้งข้ึนใหมจ่ะเขา้รบั

หน้าท่ี เวน้แต่เทศบาลใดรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไดส้ัง่แต่งตั้งเจา้พนักงานเท่าจ านวนคณะ

เทศมนตรีแหง่เทศบาลน้ันเขา้ด าเนินกิจการแทน ก็ใหค้ณะเทศมนตรีน้ันพน้จากหน้าท่ี 

การรกัษาพระราชบญัญตั ิ

มาตรา ๗๗ ใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและใหม้ี

อ านาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
--------- 

 
   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๓) พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 

                                                           
  

๑
 รก.๒๕๔๒/๑๒๐ก/๒๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศหรือ
คําส่ังใดท่ีไดกําหนดเปนอํานาจหนาท่ีของนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับขอบัญญัติ 
ประกาศ หรือคําส่ังน้ัน อางถึงประธานสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแต
กรณี  ท้ังน้ี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญตัินี้ 
“สมาชิก” หมายความวา  สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
“ขอบัญญัติ” หมายความวา  ขอบัญญัติเมืองพัทยา 
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความวา  ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 
“รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให

มีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรอืประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การจัดต้ังเมืองพัทยา 

-------- 
 

มาตรา ๗  ใหจัดตั้งเมืองพัทยาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมือง
พัทยาที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหเมืองพัทยามีฐานะเปนนิติบุคคล 
การแกไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
การบริหารเมืองพัทยา 

-------- 
 
มาตรา ๘  การบริหารเมืองพัทยาประกอบดวย 
(๑) สภาเมืองพัทยา 
(๒) นายกเมืองพัทยา 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สวนท่ี ๑ 
สภาเมืองพัทยา 

-------- 
 
มาตรา ๙  สภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกจํานวนย่ีสิบส่ีคน ซึ่งเลือกต้ังโดยราษฎรผู

มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา 
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทน

ตําแหนงท่ีวาง ใหสภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 
 
มาตรา ๑๐ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิก 
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทย

มาแลวไมนอยกวาหาป 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปท่ีมีการเลือกต้ังและ 
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งรอย

แปดสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๑  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ในวันเลือกตั้งเปนบุคคล

ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง 
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๒  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ 
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึง

วันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกต้ังและไดเสีย
ภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ ใหเมืองพัทยาในปท่ี
สมัครหรือในปกอนปที่สมัครหนึ่งป 

 
มาตรา ๑๓  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี เปนบุคคลตองหามมิใหใช

สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก 
(๑) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒)     

หรอื (๔) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๕) เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป

ในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๙) เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
(๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของ

ราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
(๑๑) อยูในระหวางตองหามหรือตัดสิทธิมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย 
(๑๒) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนง

เนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(๑๓) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซ่ึงราษฎรลงคะแนนเสียงใหพน

จากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๑๔  การเลือกตั้งสมาชิกใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
 
มาตรา ๑๕  อายุของสภาเมืองพัทยามีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๖  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาดวย

ถอยคําดังตอไปนี้ 
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจรติ

ตามความเห็นของขาพเจาโดยบริสุทธ์ิใจ  ท้ังน้ี เพื่อประโยชนของสวนรวม” 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๗  สมาชิกเปนผูแทนของประชาชนในเขตเมืองพัทยา และตองปฏิบัติหนาท่ี
ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ 

 
มาตรา ๑๘  สมาชิกตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ในสัญญาท่ีเมือง

พัทยาเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเมืองพัทยาหรือที่เมืองพัทยากระทํา 
 
มาตรา ๑๙  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาเมืองพัทยา 
(๔) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 
(๖) ขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามคร้ังติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๗) สภาเมืองพัทยามีมติใหพนจากตําแหนง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่ง

ความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเมืองพัทยา หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภา
เมืองพัทยา โดยมีสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูเขาช่ือเสนอใหสภา
เมืองพัทยาพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู  
ท้ังน้ี ใหสมาชิกภาพส้ินสุดลงนับแตวันท่ีสภาเมืองพัทยามีมติ 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

เม่ือมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูใดส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) หรอื (๖) ใหผูวา
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกัน ใหถือวาเปนการยุบสภา
เมืองพัทยา 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อตําแหนงสมาชิกวางลงเพราะถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยา 

หรอืมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือวามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม ใหมีการ
เลือกตั้งภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันที่ครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือวันที่มีการยุบสภาเมืองพัทยา หรอื
วันที่ถือวามีการยุบสภาเมืองพัทยา แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๑  เมื่อตําแหนงสมาชิกวางลงใหมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตําแหนงท่ีวาง

ภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง เวนแตอายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปด
สิบวนั 

ใหสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาเมืองพัทยาท่ี
เหลืออยู 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยากไ็ด 

 
มาตรา ๒๒  ใหสภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเปนประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่งและรอง

ประธานสภาเมืองพัทยาจํานวนสองคน แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาใหกระทําในการประชุม

สภาเมืองพัทยาครั้งแรกภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป 
 
มาตรา ๒๓  ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยูในตําแหนงจน

ครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือวามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา 
๑๙ วรรคสาม 

 
มาตรา ๒๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๓ ประธานสภาเมืองพัทยาและ

รองประธานสภาเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) พนจากสมาชิกภาพแหงสภาเมืองพัทยา 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยา

วางลง เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๔ ใหสภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกขึ้นเพื่อดํารงตําแหนงที่วาง
แทนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง 

 
มาตรา ๒๖  ประธานสภาเมืองพัทยามีหนาที่ดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการอื่นให

เปนไปตามขอบังคับเมืองพัทยา 
รองประธานสภาเมืองพัทยามีหนาที่ชวยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัติการตามหนาท่ีและ

กระทํากิจการตามที่ประธานสภาเมืองพัทยามอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไมอยูหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ใหรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน และใน
กรณีที่ไมมีประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งหรือประธานสภาเมืองพัทยา
และรองประธานสภาเมืองพัทยาคนท่ีหน่ึงไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ให
รองประธานสภาเมืองพัทยาคนท่ีสองปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ในการประชุมครั้งใดถาไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม ใหสมาชิกเลือกกันเอง
เพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมครั้งนั้น 

ในการประชุมครั้งใด ถาผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบ
วาระการประชุม แตสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกเทาที่มีอยูเสนอใหเปดประชุมให



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไป จนกวาสมาชิกจะมีมติใหปดประชุม และใหนํา
ความในวรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับกับกรณีดังกลาว 

 
มาตรา ๒๗  ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแตงตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและ

ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไมเกินจํานวนรองประธานสภาเมืองพัทยา เพื่อชวยเหลือกิจการ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

บุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาหรือผูชวยเลขานุการ
ประธานสภาเมืองพัทยา ตองมิใชรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายก
เมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา 

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพนจาก
ตําแหนง เม่ือ 

(๑) ประธานสภาเมืองพัทยาพนจากตําแหนง 
(๒) ประธานสภาเมืองพัทยามีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาเมืองพัทยา 
(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
 
มาตรา ๒๘  ใหปลัดเมืองพัทยาทําหนาท่ีเลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหนาท่ีรับผิดชอบ

งานธุรการและการจัดประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย 
 
มาตรา ๒๙  ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกอันเปนการเลือกตั้งท่ัวไปใหผูวา

ราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก 
ในปปฏิทินหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไมนอยกวาสองสมัยแตตองไม

เกินส่ีสมัย จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัยใหสภาเมืองพัทยา
กําหนดแตสภาเมืองพัทยาจะกําหนดจํานวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสําหรับปแรกเปนการ
เฉพาะก็ได 

สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดสามสิบวัน แตถามีกรณีจําเปนสภาเมืองพัทยาจะมีมติขยาย
สมัยประชุมสามัญออกไปอีกก็ไดแตตองไมเกินสามสิบวัน 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อมีกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยาหรือ

สมาชิกไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู อาจยื่นคํารองตอประธานสภาเมืองพัทยาขอให
เปดประชุมสมัยวิสามัญได และใหประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยกําหนดวันประชุม
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง 

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดสิบหาวัน 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๑  ภายใตบังคับมาตรา ๒๙ ใหประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสภาเมือง
พัทยาตามสมัยประชุม 

ในกรณีที่ไมมีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไมเรียกประชุมตาม
กฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและนัดใหสมาชิกมาประชุมในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูมีสิทธิยื่นคํารอง
ตอผูวาราชการจังหวัด ขอใหเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาได และใหผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุมสภา
เมืองพัทยา ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง 

(๒) กรณีท่ีไมมีการประชุมภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันเริ่มกําหนดใหมีการประชุม
ตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา 
และรองประธานสภาเมืองพัทยา จะทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมมิไดและใหสมาชิกเลือกกันเองเพื่อ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมครั้งนั้น 

 
มาตรา ๓๒  การประชุมสภาเมืองพัทยา ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม 
นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หรือผูซ่ึงนายกเมืองพัทยามอบหมายมีสิทธิเขา

ประชุมสภาเมืองพัทยา และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของ
ตนตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๓๓  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตที่

บัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ี

ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๓๔  สภาเมืองพัทยาจะกระทําการใดอันมิใชเปนอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา

ไมได 
 
มาตรา ๓๕  การประชุมสภาเมืองพัทยาตองกระทําโดยเปดเผยตามลักษณะที่ไดกําหนด

ไวในขอบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา แตถานายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ี
ของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

 
มาตรา ๓๖  ในท่ีประชุมสภาเมืองพัทยา สมาชิกมีสิทธิต้ังกระทูถามนายกเมืองพัทยาใน

เร่ืองท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีของนายกเมืองพัทยา 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๗  สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูมีสิทธิ
เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อใหนายกเมืองพัทยาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยไมมีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอประธานสภาเมืองพัทยา และใหประธานสภาเมืองพัทยา
กําหนดวันสําหรับการอภิปรายท่ัวไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตติ 
แลวแจงใหนายกเมืองพัทยาทราบ 

 
มาตรา ๓๘  สภาเมืองพัทยามีอํานาจเลือกสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภา

เมืองพัทยา และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเมือง
พัทยาเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาเมือง
พัทยาแลวรายงานตอสภาเมืองพัทยา 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยามีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู
เปนหรือมิไดเปนสมาชิก เพื่อใหสภาเมืองพัทยาแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญไดไมเกิน
หนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง  จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการในเรือ่งใดเรื่องหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได 

 
มาตรา ๓๙  สภาเมืองพัทยามีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิก 

ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภา
เมืองพัทยา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา วิธีการประชุม การเสนอและ
พิจารณารางขอบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งและตอบกระทูถาม 
การเปดอภิปรายท่ัวไป การรกัษาระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่นอันเปนหนาท่ีของสภาเมือง
พัทยา 

 
มาตรา ๔๐  เงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่นของ

ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 
ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้น 
หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการตั้งขึ้น ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
สวนท่ี ๒ 

นายกเมืองพัทยา 
--------------- 

 
มาตรา ๔๑  ใหเมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหน่ึงซ่ึงเลือกต้ังโดยราษฎรผูมีสิทธิ

เลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา 
การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๔๒  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับผูมีสิทธิเลือกต้ัง

นายกเมืองพัทยาโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๓  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมือง

พัทยา 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
(๔) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึง

วันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกต้ังและไดเสีย
ภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ ใหเมืองพัทยาในปท่ี
สมัครหรือในปกอนปที่สมัครหนึ่งป 

 
มาตรา ๔๔  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๑๓ เปนบุคคลตองหามมิให

ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๔๕  นายกเมืองพัทยามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งแตจะ

ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
เมื่อนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการเลือกต้ังข้ึนใหมภายในส่ีสิบหาวันนับ

แตวันที่พนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๔๖  ใหมีการมอบหมายงานในหนาท่ีนายกเมืองพัทยาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่

ไดมีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 
นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยาจํานวนไมเกินส่ีคนซ่ึงมิใชสมาชิกเปนผู

ชวยเหลือในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย 
 
มาตรา ๔๗  รองนายกเมืองพัทยาตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) และ (๓) 

และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ 
 
มาตรา ๔๘  นายกเมืองพัทยามีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาใหเปนไปตาม

กฎหมาย ขอบัญญัติ และนโยบาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา 
(๓) แตงต้ังและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา 

ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานของเมืองพัทยาเปนไปดวยความเรียบรอย 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูวาราชการ

จังหวัดมอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของนายกเมืองพัทยาหรือ
นายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี 

 
มาตรา ๔๙  นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาตองไมกระทําการอยางใดอยาง

หน่ึง ดังตอไปนี้ 
(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในการพาณิชยของเมืองพัทยา หรือบริษัทที่

เมืองพัทยาถือหุน เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
(๒) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่ทํากับเมืองพัทยา หรือการ

พาณิชยของเมืองพัทยา หรือบริษัทท่ีเมืองพัทยาถือหุน 
 
มาตรา ๕๐ นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) เม่ือมีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๗๖ 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๕)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ หรอืมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ 
(๖)  กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๙ 
(๗) รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจากตําแหนง เพราะมีความประพฤติ

ในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเมืองพัทยา หรือปฏิบัติการหรือละเลย
ไมปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่จะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแกเมืองพัทยา หรือแกราชการ
โดยสวนรวมหรือแกความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

ในระหวางท่ีไมมีนายกเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหนาท่ีของนายกเมืองพัทยา
เทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนกวานายกเมืองพัทยาซึ่งไดรับเลือกตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 

เม่ือมีกรณีสงสัยวาความเปนนายกเมืองพัทยาส้ินสุดลงตาม (๕) หรอื (๖) ใหผูวา
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัด ใหเปนท่ีสุด 

 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๑  รองนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง 
(๒) นายกเมืองพัทยามีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายกเมืองพัทยา 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ 
(๖)  กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๙ 
ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๕๐ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกเมืองพัทยาดวยโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๕๒  นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผูชวยเลขานุการ

นายกเมืองพัทยาไมเกินจํานวนรองนายกเมืองพัทยา และอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษา
และท่ีปรึกษาไดจํานวนรวมกันแลวไมเกินหาคน เพื่อชวยเหลือในการบริหารราชการเมอืงพัทยาตามที่
นายกเมืองพัทยามอบหมาย 

บุคคลท่ีไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา 
ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาตองมิใชสมาชิก และใหนํามาตรา ๕๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มาใช
บังคับกับการพนจากตําแหนงของบุคคลดังกลาวดวย 

 
มาตรา ๕๓  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง  และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก

เมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธาน
ที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
หมวด ๓ 

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
------- 

 
มาตรา ๕๔  ใหนายกเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกจิการของเมือง

พัทยาและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๕๕  เมืองพัทยาแบงสวนราชการดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักปลัดเมืองพัทยา 
(๒) สวนราชการอื่น ตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย 
การกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักปลัดเมืองพัทยา และสวนราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกาํหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๖  ใหมีปลัดเมืองพัทยาคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและ
ลูกจางเมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเมืองพัทยาให
เปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๕๗  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการเมืองพัทยาที่จะตองอาศัย

ขาราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นมาปฏิบัติงานชั่วคราว นายกเมืองพัทยาอาจขอยืมตัวผูนั้นมาชวยปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา
เปนการชั่วคราวโดยมีกําหนดเวลาก็ใหกระทําได แตตองทําความตกลงกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นนั้นกอน และเมื่อหมดความจําเปนเมื่อใดใหรีบสงตัวผูนั้น
คืนสังกัดเดิม 

ใหถือวาขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหนาที่เปนพนักงานเมืองพัทยา
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมขาดจากสถานภาพเดิม และคงไดรับเงินเดือนหรือคาจาง แลวแตกรณี จาก
สังกัดเดิม 

 
มาตรา ๕๘  อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเมืองพัทยา ให

เปนไปตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 
ในกรณีท่ีนายกเมืองพัทยาไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเมืองพัทยาตามลําดับท่ี

นายกเมืองพัทยาจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเมืองพัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ
ได ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูรักษาราชการแทน 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัต ิหรือการปฏิบัติราชการที่นายกเมืองพัทยาจะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน นายกเมืองพัทยาอาจมอบ
อํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกเมืองพัทยาเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาก็ได แตถา
มอบใหปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและประกาศให
ประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการกํากับดูแล
และกรอบนโยบายท่ีนายกเมืองพัทยากําหนดไว 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่มีรองปลัดเมืองพัทยา อํานาจในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของ

รองปลัดเมืองพัทยา ใหเปนไปตามท่ีปลัดเมืองพัทยามอบหมาย 
ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดเมืองพัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรอง

ปลัดเมืองพัทยาเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดเมืองพัทยาหลายคนใหรองปลัดเมืองพัทยาผูมี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดเมือง
พัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายกเมืองพัทยาแตงตั้งหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัต ิหรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดเมืองพัทยาจะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ปลัดเมืองพัทยาอาจมอบอํานาจ
โดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทนปลัดเมืองพัทยาก็ได แตถาจะมอบใหหัวหนา
สวนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและประกาศ
ใหประชาชนทราบ 

 
มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารง

ตําแหนงเทียบเทาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดเมืองพัทยาแตงต้ังพนักงานเมืองพัทยาคนหน่ึง
เปนผูรักษาราชการแทนได  ท้ังน้ี ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัต ิหรือการปฏิบัติราชการที่หัวหนาสวนราชการ
ของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจ
ไวเปนอยางอื่น หัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอาจมอบอํานาจโดยทํา
เปนหนังสือใหพนักงานเมืองพัทยาคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนได แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๑  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาและพนักงาน

เมืองพัทยาเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
อํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยา 

------- 
 
มาตรา ๖๒  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอํานาจหนาท่ี

ดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) การรักษาความสงบเรียบรอย 
(๒) การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(๓) การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๔) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
(๕) การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๖) การจัดการจราจร 
(๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๘) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสยี 
(๙) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๑๐) การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรอื และที่จอดรถ 
(๑๑) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพและ

สถานบริการอื่น 
(๑๒) การควบคุมและสงเสริมกิจการทองเท่ียว 
(๑๓) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
(๑๔) อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนของเทศบาลนครหรือของเมือง

พัทยา 
 
มาตรา ๖๓  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายท่ีบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของเมือง

พัทยาหรือขอบัญญัติ ใหนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา 
หัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา และพนักงานเมืองพัทยา ซ่ึงนายกเมือง
พัทยาแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่สําหรับปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และใหมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครอง
หรอืตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจดังตอไปน้ี 
(๑) เขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ
ของสถานที่นั้น 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับการกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ขอบัญญัติ 

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือส่ิงใด ๆ เพื่อใชเปนหลักฐานในการ
ดําเนินคดี 

(๔) จับกมุผูกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือขอบัญญัติเพื่อดําเนินคดี 
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสอง ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่นายกเมืองพัทยากําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง นายกเมือง

พัทยา ปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา แลวแต
กรณี เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบ และเมื่อผูกระทําความผิดชําระ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทยีบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไมยอมเปรียบเทียบ หรือเมื่อยอมแลวแตไมชําระคาปรับ
ภายในกําหนดเวลา ใหพนักงานเมืองพัทยาซ่ึงนายกเมืองพัทยาแตงตั้งมีอํานาจในการสอบสวนและมีฐานะ
เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เม่ือทําการสอบสวนเสร็จใหสง
รายงานการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพื่อดําเนินคดีในศาลตอไปโดยใหถือวารายงานการสอบสวน
นั้นเปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เงินคาปรับใหเปนรายไดของเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๖๔  เมืองพัทยาอาจใหบริการแกบุคคล หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีคาตอบแทนได เมื่อบริการนั้นโดยปกติเปนบริการที่
มีคาตอบแทน 

การประกอบการพาณิชยของเมืองพัทยาใหตราเปนขอบัญญัติ 
การประกอบกิจการใดที่เมืองพัทยามีรายไดหรือผลพลอยไดอันเกิดจากการกระทําตาม

อํานาจหนาท่ีจะไมตราเปนขอบัญญัติก็ได 
 
มาตรา ๖๕  เมืองพัทยาอาจดําเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เมื่อการนั้นจําเปนตองทํา

และเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ท่ีอยูภายในเขตเมืองพัทยา หรือเปน
ประโยชนแกเมืองพัทยา 

การดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และไดรับ
ความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเขาไปดําเนินการ 

ในกรณีที่ไมไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสอง ใหนายก
เมืองพัทยารายงานตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินกิจการนั้น
จะเปนประโยชนตอประชาชนเปนสวนรวม ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหนายกเมืองพัทยาและผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของมาประชุม เพื่อหาขอยุติรวมกัน 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดดําเนินกิจการใดที่อยูนอกเขตเมือง

พัทยาอันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย หรือความปลอดภัยของประชาชนใน
เขตเมืองพัทยา ใหนายกเมืองพัทยาเสนอผูวาราชการจังหวัด แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาปญหา
ดังกลาวรวมกัน 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับขอเสนอของนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการ
จังหวัดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งภายในสิบหาวันนับแตไดรับขอเสนอและถา
คณะกรรมการไดพิจารณาและมีมติอยางใดแลว ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อแจงใหเมืองพัทยาและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติของคณะกรรมการตอไปในกรณีที่หาขอยุติไมได 
ใหรัฐมนตรีเปนผูชี้ขาด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คณะกรรมการตามวรรคสอง ใหประกอบดวยผูแทนเมืองพัทยา ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และบุคคลอื่นตามที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๗  ในกรณีที่หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหนวยงานของรัฐ ดําเนิน กิจการใด

ที่อยูนอกเขตเมืองพัทยาอันมีลักษณะท่ีจะมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือความปลอดภัย
ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา ใหนายกเมืองพัทยารายงานตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อแจงใหหนวย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาและหาขอยุติรวมกัน 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการใหบริการแกประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพและลดภาระทางการเงินของเมืองพัทยา เมืองพัทยาอาจมอบใหบุคคลอื่นหรือเขารวมกับ
บุคคลอื่นกระทํากิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยาได ในกรณีเชนนั้น ผูกระทํากิจการมีสิทธิเรียก
เก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาตอบแทน ที่เกี่ยวของกับกิจการนั้นแทนเมืองพัทยาตามอัตราที่ไดทํา
ความตกลงกับเมืองพัทยาได 

การกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และ
รัฐมนตรีกอน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในขอบัญญัติ  ทั้งนี้ ขอบัญญัติดังกลาวตองไมมีลักษณะท่ีอาจเปนผลใหประชาชนผูใชหรือรับ
บริการตองเสียคาบริการหรือคาใชจายอื่นสูงขึ้น 

 
มาตรา ๖๙  เมืองพัทยาอาจรวมกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น จัดตั้งองคการขึ้นเรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล เพื่อทํากิจการใด
อันอยูภายใตอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยาได 

การจัดตั้งสหการจะทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยระบุชื่อ อํานาจหนาท่ี และ
วิธีการบริการและการดําเนินงานไว และเมื่อจะยุบเลิกสหการ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยระบุวิธี
จัดการทรัพยสินไวดวย 

 
หมวด ๕ 

ขอบัญญัติเมืองพัทยา 
------- 

 
มาตรา ๗๐  เมืองพัทยามีอํานาจตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมายในกรณี

ดังตอไปนี้ 
(๑) การปฏิบัติใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยา 
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเมืองพัทยามีอํานาจตราขอบัญญัติได 
(๓) การใหบริการโดยมีคาตอบแทนตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๔) การพาณิชยตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
(๕) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

การจาง และการพัสดุ 
ในขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดโทษจําคุกหรือโทษปรับหรือทั้งจําและปรับผูละเมิด

ขอบัญญัติไวดวยก็ได แตจะกําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือนและโทษปรับเกินหนึ่งหมื่นบาทไมได 
ขอบัญญัติตาม (๕) ตองมีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานกลางที่กระทรวงมหาดไทย

กําหนด 
ขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งจะตราขึ้นไดตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมอืงพัทยา 
 
มาตรา ๗๑  รางขอบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยนายกเมืองพัทยา สมาชิก หรือราษฎรผูมี

สิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 
ในกรณีที่สมาชิกเปนผูเสนอรางขอบัญญัติ ตองมีสมาชิกลงนามรับรอง ไมนอยกวาสอง

คน 
รางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกจะเสนอไดตอเม่ือมีคํารับรองของนายกเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๗๒  รางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงรางขอบัญญัติ วาดวยเร่ืองใด

เรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบ การบังคับอัน

เกี่ยวกับภาษีอากร 
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเมืองพัทยา 
(๓) การกูเงิน การค้ําประกนั หรือการใชเงินกู 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

การจาง และการพัสดุ 
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ท่ีจะตองมีคํา

รับรองของนายกเมืองพัทยา ใหประธานสภาเมืองพัทยาเปนผูวินิจฉัย 
 
มาตรา ๗๓  ภายใตบังคับมาตรา ๗๖ รางขอบัญญัติที่สภาเมืองพัทยาไมเห็นชอบดวยให

เปนอันตกไป 
รางขอบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง จะเสนอใหมไดเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต

วันที่รางขอบัญญัตินั้นตกไป 
 
มาตรา ๗๔  งบประมาณรายจายประจําปของเมืองพัทยา ตองตราเปนขอบัญญัติในกรณี

ที่ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปของปงบประมาณกอนนั้นไปพลางกอน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในกรณีที่งบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไวไมพอสําหรับการใชจาย หรือมีความจําเปนท่ี
จะตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

 
มาตรา ๗๕  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพิ่มเติม สภาเมืองพัทยาจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่สภาเมืองพัทยาไดรับ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น 

ถาสภาเมืองพัทยาพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายไมเสร็จภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาเมืองพัทยาไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น และ
ใหนายกเมืองพัทยาลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายตอไป 

ในการพิจารณารางขอบัญญตัิงบประมาณรายจายของสภาเมืองพัทยา การเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใช
งบประมาณรายจาย จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๗๖  ในกรณีที่สภาเมืองพัทยาไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปหรือรางขอบญัญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหสภาเมืองพัทยาต้ังคณะกรรมการคณะ
หนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหาคน เพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยงในสาระสําคัญที่บัญญัติไว
ในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกซึ่งสภาเมืองพัทยาแตงตั้งจํานวน
เจ็ดคนและบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกซึ่งนายกเมืองพัทยาเสนอจํานวนเจ็ดคน และใหกรรมการท้ัง
สิบสี่คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกคนหนึ่งทําหนาที่เปน
ประธานคณะกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีกรรมการครบจํานวนสิบส่ีคน 

ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนประธานไดภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสอง ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกขึ้นทําหนาท่ีประธาน
คณะกรรมการดังกลาว 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาตอสภาเมืองพัทยา
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมสามารถ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานคณะกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา แลว
วินิจฉัยชี้ขาดและรายงานตอสภาเมืองพัทยาโดยเร็ว  ถาสภาเมืองพัทยายังไมเห็นชอบดวย
กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือผลการวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการ แลวแตกรณี ใหราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเปนอันตกไปและใหรัฐมนตรีสั่งยุบสภาเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๗๗  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบดวยกับราง

ขอบัญญัติใดใหประธานสภาเมืองพัทยาสงรางขอบัญญัตินั้นใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 
ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืน

ประธานสภาเมืองพัทยาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไม



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติ
ดังกลาว 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติตามวรรคหน่ึง ใหสงใหนายก
เมืองพัทยาลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยใหสงราง
ขอบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลที่ไมเห็นชอบดวยคืนไปยังสภาเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาใหม ถาสภาเมือง
พัทยามีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกเทาท่ีมีอยู ให
ประธานสภาเมืองพัทยาแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบและสงรางขอบัญญัตินั้นใหนายกเมืองพัทยาลง
นามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป 

 
มาตรา ๗๘  ขอบัญญัตินั้นใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ศาลาวาการเมืองพัทยาและใหมี

ผลใชบังคับได ดังน้ี 
(๑) ถาเปนขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจาย ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศเปนตนไปหรือตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินั้น 
(๒) ถาเปนขอบัญญัติอื่น ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนเจ็ดวันนับแตวันประกาศ เวนแต

ขอบัญญัตินั้นจะกําหนดไวเปนประการอืน่ แตตองไมเร็วกวาวันถัดจากวันประกาศ 
ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูรับผิดชอบในการประกาศขอบญัญัติตามวรรคหนึ่ง และใหระบุ

วันที่ที่ประกาศไวดวย 
 
มาตรา ๗๙  ใหเมืองพัทยาจัดใหมีสําเนาขอบัญญัติไว ณ ศาลาวาการเมืองพัทยาเพื่อให

ประชาชนตรวจดูได และหากประชาชนประสงคจะไดสําเนาขอบัญญัติใด ๆ ใหเมืองพัทยาจัดใหโดยคิด
คาตอบแทนไดไมเกินคาใชจายตามท่ีจายจริงในการดําเนินการดังกลาว 

 
หมวด ๖ 

รายไดและรายจาย 
------- 

 
มาตรา ๘๐  ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และอากรการฆาสัตวและ

คาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว ในเขตเมืองพัทยา ใหเมืองพัทยาจัดเก็บเปน
รายไดของเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๘๑  กิจการใดที่มีกฎหมายมอบหนาที่ใหเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเปน

เจาหนาที่ดําเนินการหรือกําหนดใหแบงรายไดใหเทศบาล ถากิจการนั้นอยูในเขตเมืองพัทยา ใหเมือง
พัทยาหรือนายกเมืองพัทยาเปนเจาหนาท่ีดําเนินการหรือใหเมืองพัทยาไดรับสวนแบงรายไดตามกฎหมาย
นั้นและบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ เนื่องในกิจการเชนวานั้น ใหเปนรายไดของเมือง
พัทยา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๘๒  เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษอีากรและคาธรรมเนียมเพิ่มข้ึน
ไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี้ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยูในเขตเมืองพัทยา 
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ซึ่งรานขายสุราอยูในเขต

เมืองพัทยา 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันซึ่งสถานท่ี

เลนการพนันอยูในเขตเมืองพัทยา 
ในการเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของหนึ่งบาทใหปดท้ิง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๘๓  เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษมีูลคาเพิ่มโดยใหกําหนดเปน

อัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปน้ี 
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ใหเมือง

พัทยาเก็บอัตรารอยละศูนย 
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหเมืองพัทยาเก็บ

หนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
ภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
 
มาตรา ๘๔  เมื่อเมืองพัทยาออกขอบัญญัติตามมาตรา ๘๒ (๑) หรือมาตรา ๘๓ แลวให

เปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บภาษีดังกลาวใหเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๘๕  เมืองพัทยาจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษีอากร 

คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอื่นใด เพ่ือเมืองพัทยาก็ได ในกรณีเชนนี ้เม่ือไดหัก
คาใชจายไมเกินรอยละหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลวใหกระทรวง ทบวง กรม นั้นสงมอบใหแก
เมืองพัทยา 

 
มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ หรือขอบัญญัติที่ออกตามมาตรา 

๘๒ (๒) หรอื (๓) ใหเมืองพัทยามีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ และใหเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับ
แตงตั้งมีอํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีคางตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ (๒) หรอื (๓) 
หรือมาตรา ๘๓ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากนายกเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยามีอํานาจส่ังยึดและส่ัง
ขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดเสียภาษีอากรโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือส่ัง แตถาจะ
ขายทอดตลาดตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

วิธีการขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงโดยอนุโลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น ใหหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายในการยึด
และขายและเงินภาษีอากรคาง ถามีเงินเหลือใหคืนใหแกเจาของทรัพยสิน 

 
มาตรา ๘๗  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนท่ีจัดเก็บไดในจังหวัดชลบุรี ให

จัดสรรใหแกเมืองพัทยาโดยใหถือวาเมืองพัทยาเปนเทศบาล  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไว
ในกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๘๘  ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหจัดสรรหรือแบงรายได อันเกิดจากภาษีอากร 

คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต หรือคาปรับใด ๆ ใหแกเทศบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ให
เมืองพัทยาไดรับสวนแบงรายไดดังกลาวดวย เชนเดียวกับเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
และเพื่อประโยชนในการนี้ ใหถือวาเมืองพัทยาเปนเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น แลวแต
กรณี 

 
มาตรา ๘๙  เมืองพัทยาอาจมีรายไดอื่นดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต หรือคาปรับใด ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 
(๒) รายไดจากทรัพยสินของเมืองพัทยา 
(๓) รายไดจากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา 
(๔) รายไดจากการพาณิชยของเมืองพัทยา 
(๕) รายไดจากการจําหนายพันธบัตรเมื่อไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย

และกระทรวงการคลังรวมกัน และตราเปนขอบัญญัติแลว 
(๖) เงินกู เมื่อไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเปนขอบัญญัติแลว 

ถาเปนเงินกูจากตางประเทศตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังดวย 
(๗) เงินอุดหนุนหรือรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๘) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 

ถาเปนกรณีท่ีเงินชวยเหลือดังกลาวมีเง่ือนไขหรือขอผูกพันใด ๆ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังรวมกันกอน ถากรณีไมมีเงื่อนไขหรือขอผูกพันใด ๆใหรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๙) เงินชวยเหลือและคาตอบแทน 
(๑๐) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
(๑๑) รายไดอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๙๐  การตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนเมืองพัทยา ใหรัฐบาลต้ังใหเมืองพัทยา

โดยตรง  ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และรายไดของรัฐที่ไดรับจากเมืองพัทยาดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดใหแกเมืองพัทยา รัฐมนตรีจะออก
ระเบียบเพื่อกําหนดการใชจายเงินดังกลาวก็ได 

 
มาตรา ๙๑  เมืองพัทยาอาจมีรายจายดังตอไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) คาตอบแทน 
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสดุ 
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจายตามขอผูกพัน 
(๑๐) รายจายอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือขอบัญญัติกําหนด 
 
มาตรา ๙๒  การจายเงินของเมืองพัทยา ใหเปนไปตามที่ไดอนุญาตไวในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
การจายเงินที่มิไดอนุญาตไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําได

เฉพาะเมื่อเปนกรณีฉุกเฉินและจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาประโยชนของเมืองพัทยา หรือการปองกัน
ภัยพิบัติสาธารณะ หรือการรกัษาความสงบเรียบรอย ในกรณีเชนนั้น นายกเมืองพัทยาจะสั่งจายเงินจาก
เงินสะสมไปกอนก็ได แตตองรายงานใหสภาเมืองพัทยาทราบในการประชุมครั้งแรกหลังจากการสั่ง
จายเงินและใหต้ังงบประมาณรายจายชดใชเงินสะสมตอไป ท้ังนี้ การจายเงินสะสมและการต้ังงบประมาณ
รายจายชดใชเงินสะสมใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

งบประมาณรายจายที่ตั้งไวเพื่อการใด จะโอนไปเพื่อใชจายสําหรับการอื่นไมไดเวนแตจะ
มีขอบัญญัติใหโอนได 

 
มาตรา ๙๓  เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหนายกเมืองพัทยาประกาศรายการรับจายเงิน

ประจําปงบประมาณที่สิ้นสุดลงพรอมทั้งรายการผูกพันที่เบิกตัดปงบประมาณไวเผยแพรใหประชาชนทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีส้ินสุดปงบประมาณ 

ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน การบัญชีการเงิน
และทรัพยสินอื่น ๆ  ของเมืองพัทยาและทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกเมืองพัทยาเพื่อเสนอสภา
เมืองพัทยาตอไป 

 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๗ 
การกํากับดูแล 

------- 
 
มาตรา ๙๔  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมือง

พัทยา เพื่อการนี้ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริงหรือส่ังใหนายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได 

 
มาตรา ๙๕  บรรดาเรื่องที่เมืองพัทยาตองเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม 

ใหนายกเมืองพัทยารายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบดวย ในการนี ้ผูวาราชการจังหวัดจะทําความเห็น
เสนอรัฐมนตรี หรือกระทรวง ทบวง กรม แลวแตกรณี เพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

 
มาตรา ๙๖  ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวานายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางที่อาจ

นํามาซ่ึงความเสียหายแกเมืองพัทยา หรือกระทําการฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรอื
ขอบัญญัติ และผูวาราชการจงัหวัดไดชี้แจง แนะนํา หรือตักเตือนแลว แตนายกเมืองพัทยาไมปฏิบัติตาม 
ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานใหรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปนรีบดวนที่จะรอชามิได ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจออกคําสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก
เมืองพัทยาไวตามท่ีเห็นสมควรได 

การกระทําของนายกเมืองพัทยาที่ฝาฝนคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรี 
แลวแตกรณี ตามวรรคหนึ่ง ไมมีผลผูกพันเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๙๗  ในกรณีที่เมืองพัทยาดําเนินการนอกเขตเมืองพัทยาตามมาตรา ๖๕ และ

กิจการนั้นมีลักษณะท่ีอาจนํามาซึ่งความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนในเขตเมืองพัทยา หรืออาจ
กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแนะนําใหปรับปรุงแกไขหรือกระทําการใด ๆ ไดตาม
สมควร ในกรณีที่เมืองพัทยาไมปฏิบัติตามและผูวาราชการจังหวัดเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร ผูวา
ราชการจังหวัดจะออกคําสั่งระงับการดําเนินกิจการดังกลาวก็ได 

 
มาตรา ๙๘  เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชนของ

ประเทศเปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสัง่ยุบสภา
เมืองพัทยาก็ได 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีมี
อํานาจยุบสภาเมืองพัทยา และใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๙๙  บรรดาอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะทําหนังสือมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติแทนก็ได แต
ตองแจงใหเมืองพัทยาทราบและใหรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 

 
บทเฉพาะกาล 
--------- 

 
มาตรา ๑๐๐  ใหสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับพนจากตําแหนง และให
เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๐๑  ใหปลัดเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ พนจากตําแหนง และใหมีการ
เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ในระหวางที่ไมมีนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ใหปลัดเมืองพัทยาซ่ึงไดรับแตงต้ังตาม
พระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกเมืองพัทยาเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนกวานายกเมือง
พัทยาซึ่งไดรับเลือกตั้งจะเขารับหนาที่ 

ในกรณีที่ไมมีปลัดเมืองพัทยาตามวรรคสอง ใหหัวหนาสํานักปลัดเมืองพัทยา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในฐานะนายกเมืองพัทยาเทาท่ีจําเปนได
เปนการชั่วคราว จนกวานายกเมืองพัทยาท่ีไดรับเลือกตั้งจะเขารับหนาท่ี 

 
มาตรา ๑๐๒  ในระหวางที่ไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่นใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบญัญัตินี้ ท้ังน้ี ให
ยกเวนไมตองเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 

ในการเลือกต้ังนายกเมืองพัทยา ใหถือเขตเมืองพัทยาเปนเขตเลือกตั้ง 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาในคราวเดียวกันให

ใชหนวยเลือกต้ัง ท่ีเลือกต้ัง เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจาหนาที่
คะแนน และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันก็ได 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยาใหเปนไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปโดยเรียบรอยกระทรวงมหาดไทยอาจ
ออกระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรอืนายกเมืองพัทยาเทาท่ีไมขัดหรือ
แยงกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๐๓  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของเมือง
พัทยาที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไปเปนของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๔  ใหบรรดาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยาซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน

วันกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับเปนพนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจางเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและ
ลูกจางเมืองพัทยา ใหการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยาเปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๑๐๕  ใหบรรดาขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของเมือง 

พัทยาและมติของเมืองพัทยาซึ่งออกโดยสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนขอบัญญัติ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และมติของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๖  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศใน

เรื่องใดที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
หรือที่ใชบังคับกับเมืองพัทยาหรือกิจการของเมืองพัทยา และใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัด หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมพีระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใชบังคับแทน 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กําหนดใหสมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ ่น แตเนื่องจากการปกครอง
ทองถิ่นในรูปแบบเมืองพัทยาในปจจุบันซึ่งมีปลัดเมืองพัทยาทําหนาท่ีบริหารกิจการเมืองพัทยาโดยสัญญา
จางยังไมสอดคลองและเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว ประกอบกับสมควรจัดระเบียบการ
ปกครองเมืองพัทยาใหมใหเหมาะสมกับสภาวการณ และเพ่ือใหเมืองพัทยามีความเปนอิสระในการ
กําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลังสอดคลองกับ
หลักการท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ภคินี/แกไข 
๗/๒/๒๕๔๕ 

B+A 
 
 
 
 
 

 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------ 

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๐๖ เสีย
ใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้๑

  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เปนตนไป๒

 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
   ๓.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
   ๓.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
   ๓.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๑๖ 
 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําส่ังอ่ืนใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบ
นี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน เวนแตกรณีที่กลาวในขอ ๕ 
 ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ 
 สวนราชการใดมีความจําเปนที่ตองปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

                                                           
๑

 ความวรรคนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ความวา  

“โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเปนการสอดคลอง
กับการบริหารราชการแนวทางใหมที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สมควรวาง
ระบบงานสารบรรณใหเปนการดําเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติ
ราชการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้” 
๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง  วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘) 

 หนา ๑ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๕๓ ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 ขอ ๖ ในระเบียบนี้ 
 “งานสารบรรณ”  หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ 
การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 
 “หนังสือ”  หมายความวา หนังสือราชการ 
 “อิเล็กทรอนิกส”๔  หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทาง
แมเหล็ก หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชตางๆ เชนวานั้น 
 “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”๕  หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผาน
ระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 “สวนราชการ”  หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ินหรือในตางประเทศ และ
ใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงานในเรื่อง
ใดๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน 
 ขอ ๗ คําอธิบายซึ่งกําหนดไวทายระเบียบ ใหถือวาเปนสวนประกอบที่ใชงานสารบรรณและให
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 ขอ ๘ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทําคําอธิบาย กับใหมี
หนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
 การตีความ การวินิจฉัยปญหา และการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคําอธิบายตามวรรคหนึ่ง ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

                                                           
๓ ขอ ๕ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ใหใชความที่พิมพไวแทน 
๔ บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕ บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 หนา ๒ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

หมวด ๑ 
ชนิดของหนังสือ 

------------------ 
 ขอ ๙๖ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
   ๙.๑ หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
   ๙.๒ หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึง
บุคคลภายนอก 
   ๙.๓ หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวน
ราชการ 
   ๙.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
   ๙.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
   ๙.๖ ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 ขอ ๑๐ หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ 
   ๑๐.๑ หนังสือภายนอก 
   ๑๐.๒ หนังสือภายใน 
   ๑๐.๓ หนังสือประทับตรา 
   ๑๐.๔ หนังสือส่ังการ 
   ๑๐.๕ หนังสือประชาสัมพันธ 
   ๑๐.๖ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 

สวนที่ ๑ 
หนังสือภายนอก 
------------------ 

 ขอ ๑๑ หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีถึง
บุคคลภายนอก ใหจัดทําตามแบบที่ ๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

                                                           
๖ ขอ ๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ใหใชความที่พิมพไวแทน 
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   ๑๑.๑ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึ้นไดตามความจําเปน 
   ๑๑.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการ สถานที่ราชการหรือ
คณะกรรมการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น และโดยปกติใหลงที่ตั้งไวดวย 
   ๑๑.๓ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ 
   ๑๑.๔ เร่ือง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
   ๑๑.๕ คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 
   ๑๑.๖ อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือท่ีสวนราชการผูรับ
หนังสือไดรับมากอนแลว จะจากสวนราชการใดก็ตาม โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและเลขที่
หนังสือ วันที่ เดือน ปพุทธศักราชของหนังสือนั้น 
    การอางถึง ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเร่ือง
อ่ืนที่เปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะใหทราบ
ดวย 
   ๑๑.๗ ส่ิงที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสารที่สงไปพรอมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 
   ๑๑.๘ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการใหแยกเปนขอๆ 
   ๑๑.๙ คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน 
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ 
   ๑๑.๑๐ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือเจาของหนังสือ และใหพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือ
ไวใตลายมือช่ือ ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในภาคผนวก ๓ 
   ๑๑.๑๑ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ 
   ๑๑.๑๒ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับการะทรวงหรือทบวง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
ทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมาใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
เพียงระดับกองหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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   ๑๑.๑๓ โทร.  ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่
ออกหนังสือ และหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย 
   ๑๑.๑๔ สําเนาสง (ถามี) ในกรณีที่ผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการหรือบุคคลอื่น
ทราบ และประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว ใหพิมพช่ือเต็มหรือช่ือยอของสวน
ราชการหรือช่ือบุคคลที่สงสําเนาไปให เพื่อใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ ถาหากมีรายช่ือท่ีสงมากให
พิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปดวย 

 
สวนที่ ๒ 

หนังสือภายใน 
------------------ 

 ขอ ๑๒ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปน
หนังสือติดตอภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ และใหจัดทําตาม
แบบที่ ๒ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๒.๑ สวนราชการ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ 
โดยมีรายละเอียดพอสมควร โดยปกติถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไปใหลงชื่อสวน
ราชการเจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับต่ํากวากรมลงมา ใหลง
ช่ือสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท (ถามี) 
   ๑๒.๒ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึ้นไดตามความจําเปน 
   ๑๒.๓ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ 
   ๑๒.๔ เร่ือง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
   ๑๒.๕ คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน 
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 
   ๑๒.๖ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการ ใหแยกเปนขอๆ ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันหรือมีส่ิงที่สงมาดวย ใหระบุ
ไวในขอนี้ 
   ๑๒.๗ ลงชื่อและตําแหนง ใหปฏิบัติตามขอ ๑๑.๑๐ และขอ ๑๑.๑๑ โดยอนุโลม 
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 ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดใดประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใชตาม
ความเหมาะสมก็ใหกระทําได 
 

สวนที่ ๓ 
หนังสือประทบัตรา 

------------------ 
 ขอ ๑๓ หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา 
 หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเร่ืองสําคัญ ไดแก 
   ๑๓.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
   ๑๓.๒ การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
   ๑๓.๓ การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน 
   ๑๓.๔ การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
   ๑๓.๕ การเตือนเรื่องที่คาง 
   ๑๓.๖ เร่ืองซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่งใหใช
หนังสือประทับตรา 
 ขอ ๑๔ หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๓ ทายระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๔.๑ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง 
   ๑๔.๒ ถึง ใหลงชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
   ๑๔.๓ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย 
   ๑๔.๔ ช่ือสวนราชการที่สงหนังสือออก ใหลงชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก 
   ๑๔.๕ ตราชื่อสวนราชการ ใหประทับตราชื่อสวนราชการตามขอ ๗๒ ดวยหมึกแดง 
และใหผูรับผิดชอบลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 
   ๑๔.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ 
   ๑๔.๗ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ 
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   ๑๔.๘ โทร. หรือที่ตั้ง ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องและ
หมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ดวย ในกรณีที่ไมมีโทรศัพท ใหลงที่ตั้งของสวนราชการเจาของเรื่องโดยให
ลงตําบลที่อยูตามความจําเปน และแขวงไปรษณีย (ถามี) 
 

สวนที่ ๔ 
หนังสือส่ังการ 
------------------ 

 ขอ ๑๕ หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ
ไวโดยเฉพาะ 
 หนังสือส่ังการมี ๓ ชนิด ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับ 
 ขอ ๑๖ คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใช
กระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๖.๑ คําส่ัง ใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๒ ที่ ใหลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นป
ปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๓ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๔ ขอความ ใหอางเหตุที่ออกคําสั่ง และอางถึงอํานาจที่ใหออกคําสั่ง (ถามี) ไวดวย 
และจึงลงขอความที่ส่ัง และวันใชบังคับ 
   ๑๖.๕ ส่ัง ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกคําส่ัง  
   ๑๖.๖ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกคําส่ัง และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๑๖.๗ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําส่ัง 
 ขอ ๑๗ ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑและใหจัดทําตามแบบที่ ๕ ทาย
ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๗.๑ ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ 
   ๑๗.๒ วาดวย ใหลงชื่อของระเบียบ 
   ๑๗.๓ ฉบับที่ ถาเปนระเบียบที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่
เทาใด แตถาเปนระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน ฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ ไปตามลําดับ 
   ๑๗.๔ พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
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   ๑๗.๕ ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 
   ๑๗.๖ ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบเปนขอๆ โดยใหขอ ๑ เปนชื่อระเบียบ ขอ 
๒ เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทาย เปนขอผูรักษาการ ระเบียบใดถามีมาก
ขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
   ๑๗.๗ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
   ๑๗.๘ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกระเบียบ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๑๗.๙ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 
 ขอ ๑๘ ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๖ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียด ดังนี้ 
   ๑๘.๑ ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๒ วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคับ 
   ๑๘.๓ ฉบับที่ ถาเปนขอบังคับที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่
เทาใด แตถาเปนขอบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปนฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ๆไปตามลําดับ 
   ๑๘.๔ พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๕ ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ 
   ๑๘.๖ ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชบังคับเปนขอๆ โดยให ขอ ๑ เปนชื่อขอบังคับ ขอ ๒ 
เปนวันที่ใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ขอบังคับใดถามีมาก
ขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
   ๑๘.๗ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๘ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกขอบังคับ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไว
ใตลายมือช่ือ 
   ๑๘.๙ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 
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สวนที่ ๕ 
หนังสือประชาสัมพันธ 

------------------ 
 ขอ ๑๙ หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ 
 หนังสือประชาสัมพันธมี ๓ ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
 ขอ ๒๐ ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๐.๑ ประกาศ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ 
   ๒๐.๒ เร่ืองใหลงชื่อเร่ืองที่ประกาศ 
   ๒๐.๓ ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ 
   ๒๐.๔ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกประกาศ 
   ๒๐.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกประกาศ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๒๐.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ 
 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ เปน แจงความ 
 ขอ ๒๑ แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ ใหทราบขัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบ
ที่ ๘ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๑.๑ แถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๒ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๓ ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน 
ใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
   ๒๑.๔ ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ 
   ๒๑.๕ สวนราชการที่ออกแถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกแถลงการณ 
 ขอ ๒๒ ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ ใหจัดทําตามแบบที่ ๙ 
ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๒.๑ ขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
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   ๒๒.๒ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกขาว 
   ๒๒.๓ ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน ใหลง
ฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
   ๒๒.๔ ขอความ ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขาว 
   ๒๒.๕ สวนราชการที่ออกขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
   ๒๒.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกขาว 
 

สวนที่ ๖ 
หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรอืรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

------------------ 
 ขอ ๒๓ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทางราชการทําขึ้น
นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
 ขอ ๒๔ หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคลนิติบุคคล หรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพราะเจาะจง ใชกระดาษ
ตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๑๐ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๔.๑ เลขที่ ใหลงที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลขที่ ๑ เรียงเปนลําดับไป
จนถึงสิ้นปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบ
หนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 
   ๒๔.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อของสวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น 
และจะลงสถานที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 
   ๒๔.๓ ขอความ ใหลงขอความขึ้นตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา แลวตอดวย
ช่ือบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเปนบุคคลใหพิมพช่ือเต็ม โดยมีคํานําหนา
นาม ช่ือ นามสกุล ตําแหนงหนาที่ และสังกัดหนวยงานที่ผูนั้นทํางานอยูอยางชัดแจง แลวจึงลงขอความที่
รับรอง 
   ๒๔.๔ ใหไว ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 
   ๒๔.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ 
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   ๒๔.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนง ของผูลงลายมือช่ือในหนังสือ 
   ๒๔.๗ รูปถายและลายมือช่ือผูไดรับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเปนเรื่องสําคัญที่
ออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก 
ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ และ
ใหผูนั้นลงลายมือช่ือไวใตรูปถายพรอมทั้งพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือดวย 
 ขอ ๒๕ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๕.๑ รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุมหรือช่ือการประชุมนั้น 
   ๒๕.๒ คร้ังที่ ใหลงครั้งที่ประชุม 
   ๒๕.๓ เมื่อ ใหลงวันเดือนปที่ประชุม 
   ๒๕.๔ ณ ใหลงสถานที่ที่ประชุม 
   ๒๕.๕ ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่ง
มาประชุมในกรณีที่มีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนง
ใด 
   ๒๕.๖ ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่
ประชุมซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี) 
   ๒๕.๗ ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่
ประชุมซ่ึงไดเขารวมประชุม (ถามี) 
   ๒๕.๘ เร่ิมประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม 
   ๒๕.๙ ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเร่ิมตนดวยประธานกลาวเปด
ประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ 
   ๒๕.๑๐ เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม 
   ๒๕.๑๑ ผูจดรายงานการประชุม ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น 
 ขอ ๒๖ บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการ
แกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันใน
การปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ และใหมีหัวขอดังตอไปนี้ 
   ๒๖.๑ ช่ือตําแหนงที่บันทึกถึง โดยใชคําขึ้นตนตามที่กําหนดไวภาคผนวก ๒ 
   ๒๖.๒ สาระสําคัญของเรื่อง ใหลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถามีเอกสารประกอบก็ให
ระบุไวดวย 
   ๒๖.๓ ช่ือและตําแหนง ใหลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูบันทึก และในกรณีที่ไมใช
กระดาษบันทึกขอความ ใหลงวันเดือนปที่บันทึกไวดวย 

 หนา ๑๑ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 การบันทึกตอเนื่อง โดยปกติใหผูบันทึกระบุคําขึ้นตน ใจความบันทึก และลงชื่อเชนเดียวกับที่ได
กลาวไวขางตน และใหลงวัน เดือน ป กํากับใตลายมือช่ือผูบันทึก หากไมมีความเห็นใดเพิ่มเติมใหลงชื่อและ
วัน เดือน ป กํากับเทานั้น 
 ขอ ๒๗๗ หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อเปนหลักฐานในราชการ ซ่ึงรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และส่ือกลางบันทึก
ขอมูลดวย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือ
ของทางราชการแลว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมี
แบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน
และสอบสวน และคํารอง เปนตน 
 ส่ือกลางบันทึกขอมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง ส่ือใดๆ ที่อาจใชบันทึกขอมูลไดดวยอุปกรณ
ทางอิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกขอมูล เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซีดี-อานอยางเดียว หรือแผนดิจิทัล
อเนกประสงค เปนตน 
 

สวนที่ ๗ 
บทเบ็ดเตล็ด 

------------------ 
 ขอ ๒๘ หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนินการทางสารบรรณ
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน ๓ ประเภท คือ 
   ๒๘.๑ ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น 
   ๒๘.๒ ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
   ๒๘.๓ ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทําได 
 ใหระบุช้ันความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง ๓๒ พอยท ใหเห็นชัดบน
หนังสือและบนซอง ตามที่กําหนดไวในแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ โดยให
ระบุคําวา ดวนที่สุด ดวนมาก หรือดวน สําหรับหนังสือตามขอ ๒๘.๑ ขอ ๒๘.๒ และขอ ๒๘.๓ แลวแต
กรณี 
 ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายในแลวลงวัน 
เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ กับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซ่ึงระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด 

                                                           
๗

 ขอ ๒๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๒ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๒๙๘ การติดตอราชการนอกจากจะดําเนินการโดยหนังสือที่เปนเอกสารสามารถดําเนินการ
ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได 
 ในกรณีที่ติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทุกครั้งและ
ใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว และสวนราชการผูสงไมตองจัดสง
หนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณีเปนเรื่องสําคัญจําเปนตองยืนยันเปนเอกสาร ใหทําเอกสารยืนยันตามไป
ทันที 
 การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสาร เชน โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ โทรศัพท วิทยุส่ือสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีที่จะเปนตอง
ยืนยันเปนหนังสือ ใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที 
 การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสารซึ่งไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง เชน ทางโทรศัพท วิทยุสื่อสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน 
 ขอ ๓๐ หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยปกติใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวที่ตนเรื่อง ๑ ฉบับ และใหมีสําเนาเก็บ
ไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 
 สําเนาคูฉบับใหผูลงชื่อลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอ และใหผูราง ผูพิมพ และผูตรวจลงลายมือช่ือ
หรือลายมือช่ือยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ 
 ขอ ๓๑ หนังสือที่เจาของหนังสือเห็นวามีสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของควรไดรับทราบดวย โดยปกติ
ใหสงสําเนาไปใหทราบโดยทําเปนหนังสือประทับตรา 
 สําเนาหนังสือนี้ใหมีคํารับรองวา สําเนาถูกตอง โดยใหเจาหนาที่ตั้งแตระดับ ๒ หรือเทียบเทาขึ้นไป 
ซ่ึงเปนเจาของเรื่องลงลายมือช่ือรับรอง พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและตําแหนงที่ขอบลางของหนังสือ 
 ขอ ๓๒ หนังสือเวียน คือ หนังสือท่ีมีถึงผูรับเปนจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน ใหเพิ่มรหัส
ตัวพยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ซ่ึงกําหนดเปนเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแตเลข ๑ 
เรียงเปนลําดับไปจนถึงส้ินปปฏิทิน หรือใชเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยาง
ใด 
 เมื่อผูรับไดรับหนังสือเวียนแลวเห็นวาเรื่องนั้นจะตองใหหนวยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาใน
ระดับตางๆ ไดรับทราบดวย ก็ใหมีหนาที่จัดทําสําเนาหรือจัดสงใหหนวยงานหรือบุคคลเหลานั้นโดยเร็ว 
 ขอ ๓๓ สรรพนามที่ใชในหนังสือ ใหใชตามฐานะแหงความสัมพันธระหวางเจาของหนังสือและ
ผูรับหนังสือตามภาคผนวก ๒ 
 ขอ ๓๔ หนังสือภาษาตางประเทศ ใหใชกระดาษตราครุฑ 

                                                           
๘

 ขอ ๒๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๓ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 หนังสือที่เปนภาษาอังกฤษ ใหทําตามแบบที่กําหนดไวในภาคผนวก ๔ 
 สําหรับหนังสือที่เปนภาษาอื่นๆ ซ่ึงมิใชภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามประเพณีนิยม 
 

หมวด ๒ 
การรับและสงหนังสือ 

------------------ 
สวนที่ ๑ 

การรับหนังสือ 
------------------ 

 ขอ ๓๕๙ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณ
กลางปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
 การรับหนังสือที่มีช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ให
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูรับผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 ขอ ๓๖ จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลังและใหผูเปด
ซองตรวจเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ เพื่อ
ดําเนินการใหถูกตอง หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน แลวจึงดําเนินการเรื่องนั้นตอไป 
 ขอ ๓๗ ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่ ๑๒ ทายระเบียบ ที่มุมบนดานขวาของหนังสือ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๓๗.๑ เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน 
   ๓๗.๒ วันที่ ใหลงวันเดือนปที่รับหนังสือ 
   ๓๗.๓ เวลา ใหลงเวลาที่รับหนังสือ 
 ขอ ๓๘ ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับตามแบบที่ ๑๓ ทายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
   ๓๘.๑ ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน 
   ๓๘.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดตอกันไป
ตลอดปปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
   ๓๘.๓ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา 

                                                           
๙

 ขอ ๓๕ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๔ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๓๘.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนป ของหนังสือที่รับเขามา 
   ๓๘.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลในกรณีที่
ไมมีตําแหนง 
   ๓๘.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๓๘.๗ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๓๘.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
   ๓๗.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๓๙ จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวสงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการโดยใหลงชื่อ
หนวยงานที่รับหนังสือนั้นในชอง การปฏิบัติ ถามีช่ือบุคคลหรือตําแหนงที่เกี่ยวของกับการรับหนังสือ ใหลง
ช่ือหรือตําแหนงไวดวย 
 การสงหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะสง
โดยใชสมุดสงหนังสือตามขอ ๔๘ หรือใหผูรับหนังสือลงชื่อและวันเดือนปที่รับหนังสือไวเปนหลักฐานใน
ทะเบียนรับหนังสือก็ได 
 การดําเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผานผูบังคับบัญชาผูใดหรือไม ใหเปนไปตามที่หัวหนาสวน
ราชการกําหนด 
 ถาหนังสือรับนั้นจะตองดําเนินเรื่องในหนวยงานนั้นเองจนถึงขั้นไดตอบหนังสือไปแลว ให
ลงทะเบียนวาไดสงออกไปโดยหนังสือที่เทาใด วันเดือนปใด 
 ขอ ๔๐ การรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน เมื่อผูรับไดรับหนังสือจากหนวยงานสาร
บรรณกลางแลว ใหปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวขางตนโดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๒ 
การสงหนังสือ 
------------------ 

 ขอ ๔๑๑๐ หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก ใหปฏิบัตติามที่กําหนดไวในสวนนี ้
 การสงหนังสือที่มีช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ให
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูสงผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

                                                           
๑๐

 ขอ ๔๑ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๕ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๔๒ ใหเจาของเรื่องตรวจความเรียบรอยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะสงไปดวยใหครบถวน 
แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก 
 ขอ ๔๓ เมื่อเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางไดรับเรื่องแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๔๓.๑ ลงทะเบียนหนังสือในทะเบียนหนังสือสงตามแบบที่ ๑๔ ทายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๔๓.๑.๑ ทะเบียนหนังสือสง วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน 
    ๔๓.๑.๒ เลขทะเบียนสง ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือลงเรียงลําดับ
ติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน 
    ๔๓.๑.๓ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง
ในหนังสือที่จะสงออก ถาไมมีที่ดังกลาวชองนี้จะวาง 
    ๔๓.๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนั้นออก 
    ๔๓.๑.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคล
ในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
    ๔๓.๑.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
    ๔๓.๑.๗ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเรื่องใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๔๓.๑.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
    ๔๓.๑.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
   ๔๓.๒ ลงเลขที่และวันเดือนปในหนังสือที่จะสงออกทั้งในตนฉบับ และสําเนาคูฉบับ 
ใหตรงกับเลขทะเบียนสงและวันเดือนปในทะเบียนหนังสือสงตามขอ ๔๓.๑.๒ และขอ ๔๓.๑.๔ 
 ขอ ๔๔ กอนบรรจุซองใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบรอยของ
หนังสือ ตลอดจนสิ่งที่สงไปดวยอีกครั้งหนึ่ง แลวปดผนึก 
 หนังสือที่ไมมีความสําคัญมากนัก อาจสงไปโดยวิธีพับยึดติดดวยแถบกาว กาว เย็บดวยลวด หรือวิธี
อ่ืนแทนการบรรจุซอง 
 ขอ ๔๕ การจาหนาซองใหปฏิบัติตามแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ 
 สําหรับหนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ ใหปฏิบัติตามขอ ๒๘ 
 ในกรณีที่ไมใชสมุดสงหนังสือ ใหมีใบรับหนังสือตามขอ ๔๙ แนบติดซองไปดวย 
  ขอ ๔๖ การสงหนังสือโดยทางไปรษณีย  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่
การสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนด 

 หนา ๑๖ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 การสงหนังสือซ่ึงมิใชเปนการสงโดยทางไปรษณีย เมื่อสงหนังสือใหผูรับแลว ผูสงตองใหผูรับลง
ช่ือรับในสมุดสงหนังสือหรือใบรับ แลวแตกรณี ถาเปนใบรับใหนําใบรับนั้นมาผนึกติดไวที่สําเนาคูฉบับ 
 ขอ ๔๗ หนังสือที่ไดลงทะเบียนสง ในกรณีที่เปนการตอบหนังสือซ่ึงรับเขามาใหลงทะเบียนวา
หนังสือนั้นไดตอบตามหนังสือรับที่เทาใด วันเดือนปใด 
  ขอ ๔๘ สมุดสงหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ ๑๖ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
   ๔๘.๑ เลขทะเบียน ใหลงเลขทะเบียนหนังสือสง 
   ๔๘.๒ จาก ใหลงตําแหนงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลที่เปนเจาของหนังสือ 
   ๔๘.๓ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๔๘.๔ หนวยรับ ใหลงชื่อสวนราชการที่รับหนังสือ 
   ๔๘.๕ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได 
   ๔๘.๖ วันและเวลา ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปและเวลาที่รับหนังสือ 
   ๔๘.๗ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๔๙ ใบรับหนังสือ ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
   ๔๙.๑ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น 
   ๔๙.๒ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๔๙.๓ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๔๙.๔ รับวันที่ ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปที่รับหนังสือ 
   ๔๙.๕ เวลา ใหผูรับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ 
   ๔๙.๖ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได 
 

สวนที่ ๓ 
บทเบ็ดเตล็ด 

------------------ 
 ขอ ๕๐ เพื่อใหการรับและสงหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเรียบรอยและรวดเร็ว สวนราชการจะ
กําหนดหนาที่ของผูปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไวดวยก็ได ทั้งนี้ ใหมีการสํารวจทะเบียนหนังสือรับ
เปนประจําวาหนังสือตามทะเบียนรับนั้นไดมีการปฏิบัติไปแลวเพียงใดและใหมีการติดตามเรื่องดวย ในการ
นี้ สวนราชการใดเห็นสมควรจะจัดใหมีบัตรตรวจคนสําหรับหนังสือรับและหนังสือสงเพื่อความสะดวกใน
การคนหาก็ไดตามความเหมาะสม 
 ขอ ๕๑ บัตรตรวจคน ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

 หนา ๑๗ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๕๑.๑ เร่ือง รหัส ใหลงเร่ืองและรหัสตามหมวดหมูของหนังสือ 
   ๕๑.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ 
   ๕๑.๓ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือ 
   ๕๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือ 
   ๕๑.๕ รายการ ใหลงเร่ืองยอของหนงัสือเพื่อใหทราบวา หนังสือนั้นมาจากทีใ่ด เร่ืองอะไร 
   ๕๑.๖ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏบิัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อใหทราบวาสงไปที่ใดเมื่อใด 
 

หมวด ๓ 
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 

------------------ 
สวนที่ ๑ 

การเก็บรักษา 
------------------ 

 ขอ ๕๒ การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว และการ
เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ 
 ขอ ๕๓ การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
 ขอ ๕๔ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและไมมีอะไร
ที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาที่ของเจาของเรื่องปฏิบัติดังนี้ 
   ๕๔.๑  จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บตามแบบที่ ๑๙ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเรื่องและหนวยเก็บเก็บไวอยางละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๔๕.๑.๑  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
    ๕๔.๑.๒  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๔.๑.๓  ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๔.๑.๔  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๔.๑.๕  อายุการเก็บหนังสือ ใหลงวันเดือนปที่จะเก็บถึง ในกรณีใหเก็บไว
ตลอดไป ใหลงคําวา หามทําลาย 
    ๕๔.๑.๖  หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
   ๕๔.๒  สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกียวของกับหนังสือนั้น พรอมทั้งบัญชี
หนังสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้นๆ กําหนด 

 หนา ๑๘ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๕๕ เมื่อไดรับเรื่องจากเจาของเรื่องตามขอ ๕๔ แลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ
หนังสือปฏิบัติดังนี้ 
   ๕๕.๑ ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือตามขอ ๗๓ ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษแผน
แรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 
    ๕๕.๑.๑  หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลาย ดวย
หมึกสีแดง 
    ๕๕.๑.๒  หนังสือท่ีเก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา เก็บถึง พ.ศ. …. 
ดวยหมึกสีน้ําเงิน และลงเลขของปพุทธศักราชที่ใหเก็บถึง 
   ๕๕.๒ ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐานตามแบบที่ ๒๐ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๕๕.๒.๑  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
    ๕๕.๒.๒  วันเก็บ ใหลงวันเดือนปที่นําหนังสือนั้นเขาทะเบียนเก็บ 
    ๕๕.๒.๓  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๕.๒.๔  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๕.๒.๕  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๕.๒.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๕.๒.๗  กําหนดเวลาเก็บ ใหลงระยะเวลาการเก็บตามที่กําหนดในตรากําหนด
เก็บหนังสือตามขอ ๕๕.๑ 
    ๕๕.๒.๘  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๕๖ การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แต
จําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการตาม
ขอ ๕๔ ใหเจาของเรื่องเก็บเปนเอกเทศ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได เมื่อหมดความจําเปนที่
จะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสงหนังสือนั้นไปยังหนวยเก็บของสวนราชการโดยใหถือปฏิบัติตาม
ขอ ๕๔ และขอ ๕๕ โดยอนุโลม 
 ขอ ๕๗๑๑  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป เวนแตหนังสือดังตอไปนี ้
   ๕๗.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

                                                           
๑๑

 ขอ ๕๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๙ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๕๗.๒ หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน
หรือหนังสืออ่ืนใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 
   ๕๗.๓ หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา และมีคุณคาตอการศึกษา
คนควา วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือตามที่สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด 
   ๕๗.๔ หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่
อ่ืน ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 
   ๕๗.๕ หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซ่ึงไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปน
ประจําเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป 
   ๕๗.๖ หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทาง
การเงินที่ไมเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิในทางการเงิน รวมถึง
หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเปนใน
การใชเปนหลักฐานแหงการกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินเพราะไดมี
หนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว เมื่อ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหา และไมมีความจําเปนตองใชประกอบการ
ตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 
 หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซ่ึงเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง ๑๐ ป หรือ ๕ ป แลวแตกรณีให
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 ขอ ๕๘๑๒ ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๐ ป นับจากวันที่ไดจัดทําขึ้น ที่
เก็บไว ณ สวนราชการใด พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 
   ๕๘.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
   ๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไปกําหนดไวเปน
อยางอื่น 
   ๕๘.๓ หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้นใหจัดทําบัญชี
หนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง สงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

                                                           
๑๒

 ขอ ๕๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๒๐ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๕๙๑๓ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง อยางนอยให
มีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ เพื่อใหสวนราชการผูมอบและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ผูรับ
มอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ 
   ๕๙.๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๑ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๕๙.๑.๑  ช่ือบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๕๙.๑.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่สงมอบ 
    ๕๙.๑.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๙.๑.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๑๐  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๙.๑.๑๑  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
    ๕๙.๑.๑๒  ลงชื่อผูมอบ ใหผูมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูมอบ 
    ๕๙.๑.๑๓  ลงชื่อผูรับมอบ ใหผูรับมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ 
   ๕๙.๒ บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเอง ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๒ ทายระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๕๙.๒.๑  ช่ือบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเองประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๒.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๒.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 

                                                           
๑๓

 ขอ ๕๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๒๑ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

    ๕๙.๒.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๕๙.๒.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง 
    ๕๙.๒.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๙.๒.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๒.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๒.๙  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๙.๒.๑๐  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๖๐ หนังสือที่ยังไมถึงกําหนดทําลายซึ่งสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือที่มีความสําคัญและ
ประสงคจะฝากใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เก็บไว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๖๐.๑ จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ ๒๓ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๖๐.๑.๑  ช่ือบัญชีฝากหนังสือประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทํา
บัญชี 
    ๖๐.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๖๐.๑.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
    ๖๐.๑.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๖๐.๑.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 
    ๖๐.๑.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๖๐.๑.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๑๐  เรื่อง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๖๐.๑.๑๑  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
    ๖๐.๑.๑๒  ลงชื่อผูฝาก ใหผูฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูฝาก 
    ๖๐.๑.๑๓  ลงชื่อผูรับฝาก ใหผูรับฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับฝาก 
   ๖๐.๒ สงตนฉบับและสําเนาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรอมกับหนังสือที่จะฝากใหกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

 หนา ๒๒ 
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   ๖๐.๓ เมื่อกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแลว 
ใหลงนามในบัญชีฝากหนังสือ แลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน 
 หนังสือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวาเปนหนังสือของสวนราชการ
ผูฝาก หากสวนราชการผูฝากตองการใชหนังสือหรือขอคืน ใหทําไดโดยจัดทําหลักฐานตอกันไวใหชัดแจง 
 เมื่อถึงกําหนดการทําลายแลว ใหสวนราชการผูฝากดําเนินการตามขอ ๖๖ 
 ขอ ๖๑ การรักษาหนังสือ ใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุก
โอกาส หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน ถาชํารุด
เสียหายจนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวใน
ทะเบียนเก็บดวย 
 ถาหนังสือที่สูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญที่เปนการแสดงเอกสารสิทธิ
ใหดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน 
 

สวนที่ ๒ 
การยืม 

------------------ 
 ขอ ๖๒ การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๖๒.๑ ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด 
   ๖๒.๒ ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ แลวลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไวใน
บัตรยืมหนังสือ และใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลําดับวันเดือนปไวเพื่อติดตามทวงถาม 
สวนบัตรยืมหนังสือนั้นใหเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป 
   ๖๒.๓ การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนา
สวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
   ๖๒.๔ การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปน
หัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ ๖๓ บัตรยืมหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๓.๑ รายการ ใหลงชื่อเร่ืองหนังสือที่ขอยืมไปพรอมดวยรหัสของหนังสือนั้น 
   ๖๓.๒ ผูยืม ใหลงชื่อบุคคล ตําแหนง หรือสวนราชการที่ยืมหนังสือนั้น 
   ๖๓.๓ ผูรับ ใหผูรับหนังสือนั้นลงลายมือช่ือ และวงเล็บชื่อกํากับพรอมดวยตําแหนงใน
บรรทัดถัดไป 
   ๖๓.๔ วันยืม ใหลงวันเดือนปที่ยืมหนังสือนั้น 
   ๖๓.๕ กําหนดสงคืน ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนั้นคืน 

 หนา ๒๓ 
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   ๖๓.๖ ผูสงคืน ใหผูสงคืนลงลายมือช่ือ 
   ๖๓.๗ วันสงคืน ใหลงวันเดือนปที่สงหนังสือคืน 
 ขอ ๖๔ การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จหรือหนังสือที่เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบใหถือ
ปฏิบัติตามขอ ๖๒ โดยอนุโลม 
 ขอ ๖๕ การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้ 
จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน 
 

สวนที่ ๓ 
การทําลาย 

------------------ 
 ขอ ๖๖ ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจ
หนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเองหรือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทะลายหนังสือ 
 บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคู
ฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๖.๑ ช่ือบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๖๖.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 
   ๖๖.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๖๖.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๑๐ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๖๖.๑๑ การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก 
   ๖๖.๑๒ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๖๗ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวย
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือ
เทียบเทาขึ้นไป 

 หนา ๒๔ 
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 ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาที่ประธาน 
 มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว 
 ขอ ๖๘ คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาที่ดังนี้ 
   ๖๘.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 
   ๖๘.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลายและควรจะ
ขยายเวลาการเก็บไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด ในชองการพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ 
ของบัญชีหนังสือขอทําลาย แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือโดยใหประธาน
กรรมการทําลายหนังสือลงลายมือช่ือกํากับการแกไข 
   ๖๘.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรใหทําลายใหกรอก
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในชอง การพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 
   ๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ 
(ถามี) ตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามขอ ๖๙ 
   ๖๘.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซ่ึงผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว โดยการเผาหรือ
วิธีอ่ืนใดที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกัน
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติทราบ 
 ขอ ๖๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ ๖๘.๔ แลวใหพิจารณาสั่งการ
ดังนี้ 
   ๖๙.๑ ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหส่ังการใหเก็บหนังสือนั้นไวจนถึง
เวลาการทําลายงวดตอไป 
   ๖๙.๒ ถาเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทที่สวนราชการนั้นไดขอทําความตกลงกับ
กรมศิลปากรแลว ไมตองสงไปใหพิจารณา 
 ขอ ๗๐ ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลายแลว
แจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือขอทําลายทราบดังนี้ 
   ๗๐.๑ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวย ใหแจงใหสวนราชการ
นั้นดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได หากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใด
ภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
ใหถือวากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการทําลาย
หนังสือได  

 หนา ๒๕ 
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   ๗๐.๒ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยาย
เวลาการเก็บไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนัน้ๆ ทาํ
การแกไขตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้นๆ 
ปฏิบัติตาม 
 เพื่อประโยชนในการนี้ กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะสงเจาหนาที่มารวมตรวจสอบ
หนังสือสวนราชการนั้นก็ได 
 

หมวด ๔ 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง 

------------------ 
 ขอ ๗๑ ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ ใหใชตามแบบที่ ๒๖ ทายระเบียบ มี ๒ ขนาด คือ  
   ๗๑.๑ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 
   ๗๑.๒ ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
 ขอ ๗๒ ตราช่ือสวนราชการใหใชตามแบบที่ ๒๗ ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวง
ซอนกันเสนผาศูนยกลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ลอมครุฑตามขอ ๗๑.๑ ระหวาง
นอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม 
หรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา 
 สวนราชการใดที่มีการติดตอกับตางประเทศ จะใหมีช่ือภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นดวยก็ได โดยให
อักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูขอบลางของตรา  
 ขอ ๗๓ ตรากําหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือเก็บเพื่อใหทราบกําหนดระยะเวลา
การเก็บหนังสือนั้นมีคําวา เก็บถึง พ.ศ. …. หรือคําวา หามทําลาย ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพ ๒๔ พอยท 
 ขอ ๗๔ มาตรฐานกระดาษและซอง 
   ๗๔.๑ มาตรฐานกระดาษโดยปกติใหใชกระดาษปอนดขาว น้ําหนัก ๖๐ กรัม ตอตาราง
เมตร มี ๓ ขนาด คือ  
    ๗๔.๑.๑  ขนาดเอ ๔ หมายความวา ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๑.๒  ขนาดเอ ๕ หมายความวา ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร x ๒๑๐ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๑.๓  ขนาดเอ ๘ หมายความวา ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร x ๗๔ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒  มาตรฐานซอง โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล น้ําหนัก ๘๐ 
กรัมตอตารางเมตร เวนแตซองของขนาด ซี ๔ ใหใชกระดาษน้ําหนัก ๑๒๐ กรัมตอตอรางเมตร มี ๔ ขนาด 
คือ  

 หนา ๒๖ 
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    ๗๔.๒.๑  ขนาดซี ๔ หมายความวา ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร x๓๒๔ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๒  ขนาดซี ๕ หมายความวา ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร x๒๒๙ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๓  ขนาดซี ๖ หมายความวา ขนาด ๑๑๕ มิลลิเมตร x๑๖๒ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๔  ขนาดดีแอล หมายความวา ขนาด ๑๑๐ x ๒๒๐ มิลลิเมตร 
 ขอ ๗๕ กระดาษตราครุฑใหใชกระดาษขนาดเอ ๔ พิมพครุฑตามขอ ๗๑.๑ ดวยหมึกสีดํา หรือทํา
เปนครุฑดุน ที่กึ่งกลางสวนบนของกระดาษตามแบบที่ ๒๘ ทายระเบียบ 
 ขอ ๗๖ กระดาษบันทึกขอความ ใหใชกระดาษขนาด เอ ๔ หรือ ขนาด เอ ๕ พิมพครุฑตาม ขอ 
๗๑.๒ ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซาย ตามแบบที่ ๒๙ ทายระเบียบ 
 ขอ ๗๗ ซองหนังสือใหพิมพครุฑตามขอ ๗๑.๒ ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซายของซอง 
   ๗๗.๑ ขนาดซี ๔ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไมตองพับมีชนิด
ธรรมดาและขยายขาง  
   ๗๗.๒ ขนาดซี ๕ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๒ 
   ๗๗.๓ ขนาดซี ๖ ใชสําหรับกระดาษตราครุฑพับ ๔ 
   ๗๗.๔ ขนาดดีแอล ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๓ 
 สวนราชการใดมีความจําเปนตองใชซองสําหรับสงทางไปรษณียอาอากาศโดยเฉพาะ อาจใชซอง
พิเศษสําหรับสงทางไปรษณียอากาศและพิมพตราครุฑตามที่กลาวขางตนไดโดยอนุโลม 
 ขอ ๗๘ ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือตามแบบที่ 
๑๒ ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร x ๕ เซนติเมตร มีช่ือสวนราชการ
อยูตอนบน 
 ขอ ๗๙ ทะเบียนหนังสือรับ ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีไดรับเขาเปนประจําวันโดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดรับหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 
ตามแบบที่ ๑๓ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๐ ทะเบียนหนังสือสง ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดสงออกเปนประจําวันโดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดสงหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 
ตามแบบที่ ๑๔ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๑ สมุดสงหนังสือและใบรับหนังสือ ใชสําหรับลงรายการละเอียดเกี่ยวกับการสงหนังสือ 
โดยใหผูนําสงถือกํากับไปกับหนังสือเพื่อใหผูเซ็นรับแลวรับกลับคืนมา 
   ๘๑.๑ สมุดสงหนังสือ เปนสมุดสําหรับใชลงรายการสงหนังสือ มีขนาดเอ ๕ พิมพสอง
หนา ตามแบบที่ ๑๖ ทายระเบียบ 
   ๘๑.๒ ใบรับหนังสือ ใชสําหรับกํากับไปกับหนังสือที่นําสงโดยใหผูรับเซ็นชื่อรับแลว
รับกลับคืนมา มีขนาดเอ ๘ พิมพหนาเดียว ตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ 

 หนา ๒๗ 
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 ขอ ๘๒ บัตรตรวจคน เปนบัตรกํากับหนังสือแตละรายการเพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นๆ ไดมีการ
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอยางใด จนกระทั่งเสร็จส้ิน บัตรนี้เก็บเรียงลําดับกันเปนชุดในที่เก็บโดยมี
กระดาษติดเปนบัตรดรรชนี ซึ่งแบงออกเปนตอนๆ เพื่อสะดวกแกการตรวจคน มีขนาดเอ ๕ พิมพสองหนา 
ตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๓ บัญชีหนังสือสงเก็บ ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีจะสงเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพหนาเดียว 
ตามแบบที่ ๑๙ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๔ ทะเบียนหนังสือเก็บ เปนทะเบียนที่ใชลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา 
มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลม และชนิดเปนแผน ตามแบบที่ ๒๐ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๕ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๕ ป เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๕ ป สง
มอบเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบ
ที่ ๒๑ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๖ บัญชีหนังสือครบ ๒๕ ป ที่ขอเก็บเอง เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๕ ป 
ซ่ึงสวนราชการนั้นมีความประสงคจะเก็บไวเอง มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ 
๒๒ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๗ บัญชีฝากหนังสือ เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่สวนราชการนําฝากไวกับกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๒๓ ทาย
ระเบียบ 
 ขอ ๘๘ บัตรยืมหนังสือ ใชสําหรับเปนหลักฐานแทนหนังสือท่ีใหยืมไป มีขนาดเอ ๔ พิมพหนา
เดียว ตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๙ บัญชีหนังสือขอทําลาย เปนบัญชีที่ลงรายการหนังสือท่ีครบกําหนดเวลาการเก็บมีลักษณะ
เปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ 
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บทเฉพาะกาล 
------------------ 

 ขอ ๙๐ แบบพิมพ และซอง ซ่ึงมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะหมด 
 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๖๑๔

  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท 
  นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
หนวยประกันคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

ดาวนโหลดเอกสารฉบับนี้และเอกสารที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ 

http://intranet.sc.mahidol/qa 
 

                                                           
๑๔

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๔๘   พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร   นายกรัฐมนตร ี

 หนา ๒๙ 
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สารบัญ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------ 
 
เร่ือง  ขอ หนา 
 
การใชบังคับ ๔-๕ ๑ 
นิยามความหมาย ๖ ๒ 
หนังสือราชการ : ความหมาย ๙ ๓ 
งานสารบรรณ : งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร  ๖ ขั้นตอน 
๑. การจัดทํา 
 หนังสือราชการ : ชนิดของหนังสือ  (๖ ชนดิ) ๑๐ ๓ 
 ๑) หนังสือภายนอก ๑๑ ๓ 
 ๒) หนังสือภายใน ๑๒ ๕ 
 ๓) หนังสือประทบัตรา ๑๓-๑๔ ๖ 
 ๔) หนังสือส่ังการ  (๓  ชนิด) ๑๕ ๗ 
  - คําส่ัง ๑๖ ๗
  - ระเบียบ ๑๗ ๗ 
  - ขอบังคับ ๑๘ ๘ 
 ๕) หนังสือประชาสัมพันธ  (๓ ชนิด) ๑๙ ๙ 
  - ประกาศ ๒๐ ๙ 
  - แถลงการณ ๒๑ ๙ 
  - ขาว ๒๒ ๙ 
 ๖) หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรอืรับไวเปนหลักฐานในราชการ  (๔ ชนิด) ๒๓ ๑๐ 
  - หนังสือรับรอง ๒๔ ๑๐ 
  - รายงานการประชุม ๒๕ ๑๑ 
  - บันทึก ๒๖ ๑๑ 
  - หนังสืออ่ืน ๒๗ ๑๒ 
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เร่ือง  ขอ หนา 
 
 บทเบ็ดเตล็ด 
 ๑) หนังสือที่ตองปฏิบัติเร็วกวาปกติ ๒๘ ๑๒ 
 ๒) การติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ๒๙ ๑๓ 
 ๓) สําเนาคูฉบับ ๓๐ ๑๓ 
 ๔) หนังสือเวยีน ๓๒ ๑๓ 

๒. การรับ ๓๕-๔๐ ๑๔ 
๓. การสง ๔๑-๕๑ ๑๕ 
๔. การเก็บรกัษา ๕๒-๖๑ ๑๘ 
๕. การยืม ๖๒-๖๕ ๒๓ 
๖. การทําลาย ๖๖-๗๐ ๒๔ 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง ๗๑-๘๙ ๒๖ 
บทเฉพาะกาล ๙๐ ๒๙ 
 
 

 หนา ๓๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใดๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๔ ก/หนา ๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๕   ใหนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลัง  และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจ
และหนาที่ของตนและมีอํานาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   

 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน

ประธาน 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน* 

(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยผูบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัดสองคน ผูบริหารเทศบาลสามคน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหา
คน และผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึนรวมสองคน ทั้งนี้ โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความ
เช่ียวชาญในดานการบริหารราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถ่ิน ดานเศรษฐศาสตร ดานการ
ปกครองสวนทองถ่ินในสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย ทั้งนี้ การสรร
หาผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนเลขานุการคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปน
ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง 
 
มาตรา ๘  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พนจากตําแหนงเมื่อลาออก โดยยื่น

หนังสือลาออกตอประธานกรรมการหรือพนจากการเปนผูบริหารทองถ่ิน 
 
มาตรา ๙  กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และ

อาจไดรับสรรหาเปนกรรมการอีกไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 
ถากรรมการตามวรรคหนึ่งวางลง ใหสรรหากรรมการแทน และใหผูซึ่งไดรับสรร

หาอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
ในระหวางที่ยังมิไดสรรหากรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสอง และยังมี

กรรมการเหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง 
ช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

แผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง 

(๓) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองเปนสําคัญ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถ่ิน และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับคณะกรรมการ
พนักงานสวนทองถ่ินหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจและหนาที่
การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการสวนกลางโอนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และการถายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔) 

(๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการ
อนุญาตตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหตองขออนุมัติหรือขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการประชาชน และการกํากับดูแลใหเปนไปตาม
กฎหมายนั้นๆ เปนสําคัญ 

(๗) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ
และการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง
ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอคณะรัฐมนตรี 

(๙) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ
ระเบียบ และคําส่ังที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๑๐) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้น
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง 

(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามความจําเปน 

(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

(๑๓) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวา
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๕) ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใดๆ 

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่ของรัฐ สง
ขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได ในการนี้อาจเรียกบุคคลใดๆ 
มาชี้แจงดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๕  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และขอมูลตางๆ เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ 
(๓) รวมมือและประสานงานกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๕) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจดัระบบการบริการสาธารณะ 
   

 
มาตรา ๑๖  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ

หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี ้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถ่ิน 
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(๑๔) การสงเสริมกีฬา 
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่ เปนผลประโยชนของประชาชนในทอง ถ่ินตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอื่น 
(๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่น 
(๕) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๙) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 
(๑๔) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๑๕) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการ

เองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
(๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เช่ือมตอระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ 
(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหต ุ
(๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 
(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืนที่อยูในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นรวมกันดําเนินการ
หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส 

(๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

(๒๙) กิจการอื่นใดที่ เปนผลประโยชนของประชาชนในทอง ถ่ินตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 
 
มาตรา ๑๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ

และหนาที่เก่ียวกับการใหบริการสาธารณะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหคณะกรรมการมี
อํานาจกําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบในสวนใด 

 
มาตรา ๒๑  บรรดาอํานาจและหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐตาม

กฎหมาย รัฐอาจมอบอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแทนได 
ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ที่ระบุไวในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา

๑๘ และมาตรา ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรวมมือกันดําเนินการหรืออาจรองขอใหรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น แลวแตกรณี ดําเนินการแทนได 

 
มาตรา ๒๒  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหเอกชนดําเนินการตาม

อํานาจและหนาที่แทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๓ 
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓  เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจาก

ภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(๒) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที ่
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 
(๔) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวม

กับการจัดสรรตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของ
ภาษีมูลคาเพ่ิมที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน
อัตราซ่ึงเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมาย
วาดวยสุรา และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตเทศบาล เมือง
พัทยา และองคการบริหารสวนตําบล โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละ
สามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 

(๗) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวย
ลอเล่ือน 

(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
(๑๐) อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
(๑๑) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐใน

อัตรารอยละสี่สิบแลวดังตอไปนี้ 
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม

ประทานบัตร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายใน
เขต 

(ข) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่
จัดเก็บไดภายในเขต 

(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นใหไดรับการจัดสรรใน
อัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลังจากหักสงเปน
รายไดของรัฐในอัตรารอยละสี่สิบแลว ดังตอไปนี้ 

(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม
สัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บได
ภายในเขต 

(ข) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวง
ปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต 

(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ใหไดรับการจัดสรรใน
อัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต 

(๑๔) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่
มีทุนทรัพยภายในเขต  ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด 

(๑๕) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให
เปนไปตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๖) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกิน
รอยละสิบของคาธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๗) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมาย

หนาที่ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขต
ทองถ่ินนั้นๆ และใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว ในกรณีกฎหมาย
กําหนดใหเทศบาลเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ใหนํารายไดมาแบง
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลที่อยูภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๘) คาใชน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวน
ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๙) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะที่จัดใหมีข้ึน 

(๒๐) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของเทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๒๔  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายไดจากภาษีอากรคาธรรมเนียม

และเงินรายได ดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่

คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตซึ่งเก็บ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จากการคาในเขตจังหวัด โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน
และกิโลกรัมละไมเกินสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 

(๒) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขต
จังหวัดโดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค 

(๓) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวม
กับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพ่ิมที่
จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน
อัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวย
ลอเล่ือน 

(๖) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
(๗) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
(๘) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละ

ย่ีสิบของคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 
(๙) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหไดรับการจัดสรร

ในอัตรารอยละยี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวน
จังหวัดนั้น 

(๑๐) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดโดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บ
จากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๑๑) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมาย
หนาที่ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัดนั้น และใหตกเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด 

(๑๒) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีข้ึน 

(๑๓) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
มาตรา ๒๕  กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงิน

รายไดดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(๒) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที ่
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามัน
ดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต ซึ่งเก็บจากการคาใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน และ
ไมเกินกิโลกรัมละสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 

(๕) ภาษีบํา รุงกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซึ่ งเ ก็บจากการคาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค 

(๖) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวม
กับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพ่ิมที่
จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน
อัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของ
กรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมาย
วาดวยสุรา  และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ  ซึ่ ง เ ก็บจากการคาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่
กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวาดวยการนั้นโดยเปน
หนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 

(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
(๑๐) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต

ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวย
ลอเล่ือน 

(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรที่จัดเก็บภายในเขตของ

กรุงเทพมหานคร ในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงแรที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง 
(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมที่จัดเก็บภายใน

เขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณี
จัดเก็บไดจริง 

(๑๔) อากรการฆาสัตว และผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 

(๑๕) คาธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผู
พักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๑๖) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี ้ใหเปนไป
ตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๗) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่
มีทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๘) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกิน
รอยละสามสิบของคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๙) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมาย

หนาที่ใหกรุงเทพมหานครเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหตก
เปนรายไดของกรุงเทพมหานคร 

(๒๐) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัดใหมีข้ึน 

(๒๑) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๒๖  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร

ปกครองรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายได
อ่ืนตามมาตรา ๒๓ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
รูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอ่ืนตามมาตรา 
๒๓ และมาตรา ๒๔ 

 
มาตรา ๒๗  ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกําหนดใหเปนภาษีและอากรรวมกันระหวางรัฐกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรืออาจกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บเพิ่มได เพ่ือให
สอดคลองกับการถายโอนภาระหนาที่และงบประมาณจากราชการสวนกลางมายังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ทั้งนี้ ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแตละป ใหคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดโดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๒๘  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมีรายรับดังตอไปนี ้
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภค 
(๓) รายไดจากการพาณิชยและการทํากิจการ ไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับ

บุคคลอื่น หรือจากสหการ 
(๔) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ คาตอบแทน หรือรายไดอ่ืน

ใดตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๕) คาบริการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่น 

(๗) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวาง
ประเทศ 

(๘) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร 
(๙) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ 
(๑๐) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๑๑) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนที่มีผูอุทิศให 
(๑๒) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน 
(๑๓) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจ

ที่ดําเนินการเพื่อมุงหากําไรในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๑๔) รายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษ 
การออกพันธบัตรตาม (๘) การกูเงินจากองคการ หรือนิติบุคคลตางๆ ตาม (๙) 

การกูเงินตาม (๑๐) และรายไดตาม (๑๓) ใหออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินโดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๙  การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับรายไดตามหมวดนี้ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับเงิน
รายไดสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ในกรณีที่การกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องใดมีกฎหมาย
อ่ืนบัญญัติไวและเปนการกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องเดียวกับที่บัญญัติ
ไวแลวในบทบัญญัติเก่ียวกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหมวดนี้ ใหใชบทบัญญัติ
ตามหมวดนี้บังคับแทนบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดมี
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับ
เงินรายไดใชบังคับอยูแลว ใหใชบังคับตามกฎหมายเชนวานั้นไปพลางกอนจนกวาจะมีการ
ประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แตถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดยังไมมีกฎหมายเชน
วานั้น ใหการกําหนดรายไดตามบทบัญญัติในหมวดนี้มีผลใชบังคับเมื่อมีประกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายได
อ่ืนใด เพ่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นก็ได ทั้งนี้ โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   
 
มาตรา ๓๐  แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินให

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 
(ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหดําเนินการใหเสร็จ
ส้ินภายในสี่ป 

(ข) ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและกระทบ
ถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป 

(ค) ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหเสร็จ
ส้ินภายในสี่ป 

(๒) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองตามอํานาจและ
หนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหแตกตางกันได โดยใหเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละแหง ซึ่งตองพิจารณาจากรายไดและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการที่ประชาชนจะ
ไดรับ ทั้งนี้ ตองไมเกินระยะเวลาสิบป 

(๓) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรัฐทําหนาที่ประสานความรวมมือและ
ชวยเหลือการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

(๔)๒ กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอ่ืนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละประเภทอยางเหมาะสม โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ
ย่ีสิบหา และโดยมีจุดมุงหมายที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมขึ้นคิดเปนสัดสวน
ตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา โดยการจัดสรรสัดสวนที่เปนธรรม
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นดวย 

การเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอรายไดสุทธิของรัฐบาล
ตามวรรคหนึ่งใหเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

                                                 
๒ มาตรา ๓๐ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจที่ถายโอนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ถายโอนเพ่ิมขึ้นภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป แต
ไมวากรณีจะเปนประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรใหตองมีจํานวนไมนอยกวาเงินอุดหนุนที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๕) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เก่ียวกับการบริการสาธารณะ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

 
มาตรา ๓๑  ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ถามีกฎหมายใดบัญญัติไวในลักษณะที่เปนผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมอาจ
ดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ไดดวยตนเอง หรือมีลักษณะเปนการซ้ําซอนกับการปฏิบัติหนาที่
ในการใหบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดวยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีการแกไขกฎหมายนั้น ให
คณะกรรมการรายงานตอรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการใหมีการแกไขกฎหมายดังกลาวตอไป 

 
มาตรา ๓๒  ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนด

ข้ันตอนการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบจะตองกระทํา โดยในกรณีใดเปนอํานาจและหนาที่ที่เก่ียวของ
กับการดําเนินการของรัฐหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน ใหกําหนดแนวทางวิธี
ปฏิบัติเพ่ือประสานการดําเนินการใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 

(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรให
เพียงพอแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปน
สวนรวมดวย 

(๓) รายละเอียดเก่ียวกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเพื่อ
ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนด
นโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสูสวน
ทองถ่ิน โดยการสรางระบบการถายเทกําลังคนสูทองถ่ิน และสรางระบบความกาวหนาสายอาชีพที่
เหมาะสม 

แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งตองกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และกําหนด
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ แลว ให
เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ แลวรายงานตอรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช
บังคับตอไป 

แผนปฏิบัติการที่ประกาศใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐ
ที่เก่ียวของตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น 

ในกรณีที่สภาพการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่แผนปฏิบัติการใชบังคับ
คณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับสภาพการณนั้นได 

ใหคณะกรรมการมีหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและ
รายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกป ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรคไมอาจดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การได ใหคณะกรรมการรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข
ดวย 

 
มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาที่และ

การจัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายหลังที่ไดดําเนินการตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปแลว โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกิน
หาปนับแตวันที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได ทั้งนี้ จะตองพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายได เพ่ือกระจายอํานาจ
เพ่ิมขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๓๕  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา ๓๐ และ

แผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๖  ในวาระเริ่มแรก ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการเลือกผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและสรรหาผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๗  ในวาระเริ่มแรก เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่

ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ
ดําเนินการเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดตามที่เห็นสมควร 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๔ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจเพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ และการจัดสรรสัดสวนภาษีและ
อากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแทนของหนวย
ราชการที่เก่ียวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวนฝายละ
เทากันเพื่อทําหนาที่ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล/แกไข 
๒๙ ส.ค ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓ 

 
มาตรา ๓๗  ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมการปกครอง” เปน “อธิบดี
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปฏิบัติตามแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจในการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไวไม
อาจดําเนินการไดตามกําหนดระยะเวลา ทําใหการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามมาตรา ๓๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในการถายโอนภารกิจ 
สมควรแกไขเพิ่มเติมการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตาม

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒ ก/หนา ๑/๘ มกราคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สภาพขอเท็จจริงนั้น และยังคงเปาหมายการเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ไดรับไมนอยกวารอยละสามสิบหาไวเชนเดิม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัชรินทร/เนติมา/ผูจัดทาํ 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

วาทินี/ปฐมพร/โสรศ/ปรับปรุง 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
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