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สารบัญ
หนา

๑. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖)

พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๖. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๘. พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๙. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕  แกไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐. พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๑. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี  ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี  ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี  ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี  ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี  ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
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 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๘. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐
 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐
 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๙. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖
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คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรของรัฐรูปแบบหน่ึงท่ีมีหนาท่ีสําคัญตอชีวิตและความเปนอยูของ

ประชาชนทุกระดับท่ัวประเทศ ดังน้ัน ในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน ตลอดจน
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีความรูและความเขาใจในกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ
อยางถองแทเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดบกพรองขึ้นได

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยดําริของ นายไพรัตน  สกลพันธุ   อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จึงใหทําการรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหผูมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
มีคูมือท่ีสามารถนําไปใชอางอิง ตลอดจนปฏิบัติงานไดทันทีและถูกตอง แตเน่ืองจากมีขอจํากัดในเรื่องรูปแบบหนังสือท่ี
ตองการจะใหมีความสะดวกตอการนําไปใชงาน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณเน้ือหาของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ
ท่ีมีอยูเปนจํานวนมากแลว หากจะนําทุกฉบับมารวบรวมไวในหนังสือเลมน้ี ก็จะทําใหเกิดความไมสะดวกตอการนําไปใช
ในงาน ดังน้ัน จึงรวบรวบเฉพาะกฎหมายท่ีจําเปนอยางแทจริงในการปฏิบัติงานนํามารวบรวมไวในหนังสือเลมน้ี ซ่ึงหวัง
เปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอผูบริหารทองถ่ิน ตลอดจนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
บุคคลท่ัวไป ในการนําไปใชในการอางอิงไดอยางถูกตองตอไป

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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พระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด

พ.ศ. ๒๕๔๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

เปนปท่ี ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐
(๗) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๓ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕
(๑๐) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๑๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนท่ี ๖๒ ก/หนา ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

10

มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําส่ังใดท่ีอางถึงผูวาราชการ
จังหวัด ในฐานะผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการสวนจังหวัด ขาราชการสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด
หรือ สภาจังหวัด ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําส่ังนั้นอางถึงนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด หรือสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําส่ังใดไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
ผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือหัวหนาผูบริหารทองถ่ิน ใหถือวานายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีเชนวานั้นเทาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“จังหวัด” หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
“อําเภอ” หมายความวา อําเภอตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และให

หมายความรวมถึงก่ิงอําเภอดวย
“ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด” หมายความวา ขาราชการท่ีปฏิบัติกิจการขององคการบริหาร

สวนจังหวัดและไดรับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและตําแหนงในงบประมาณท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดขึ้น
“ราชการสวนทองถ่ินอ่ืน” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา

กรุงเทพมหานคร และราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด
“ขอบัญญัต”ิ หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
บทท่ัวไป

มาตรา ๗ ในจังหวัดหนึ่งใหมีองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน

มาตรา ๘ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ิน
เขตขององคการบริหารสวนจังหวัดไดแกเขตจังหวัด
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หมวด ๒
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๙๒ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นอกจากตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลว จะตอง
ไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน
เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการ
ท่ีกระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัด
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตั้ง จังหวัดใดมีราษฎรไมเกินหาแสนคน
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดยี่สิบส่ีคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกิน
หนึ่งลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานคน
แตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน จังหวัดใด
มีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ไดส่ีสิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคนขึ้นไป ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ไดส่ีสิบแปดคน

ในอําเภอหนึ่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดหนึ่งคนเม่ือรวมจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจากแตละอําเภอแลว จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังไมเปน
ไปตามเกณฑตามวรรคสามใหดําเนินการดังนี้ เอาจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงองคการ
บริหารสวนจังหวัดจะพึงมีไดไปหารจํานวนราษฎรท้ังจังหวัด ไดผลลัพธเทาใดใหถือเปนเกณฑสําหรับคํานวณสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ิมขึ้น โดยอําเภอใดมีจํานวนราษฎรมากท่ีสุดใหอําเภอนั้นมีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคนแลวใหเอาผลลัพธดังกลาวหักออกจากจํานวนราษฎรของอําเภอนั้น เหลือเทาใด
ใหถือเปนจํานวนราษฎรของอําเภอนั้นในการพิจารณาเพ่ิมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ียังขาดจํานวนอยู
และใหกระทําดังนี้ตอๆ ไปจนไดสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครบจํานวน

มาตรา ๑๐ อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีกําหนดคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเร่ิมตั้งแตวันเลือกตั้ง

๒ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๑๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดส้ินสุดลงเม่ือ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๔) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสามคร้ังติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๕) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น

เปนคูสัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น หรือท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
จะกระทํา

(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ วรรคสอง
(๗) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติ

ในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือกระทําการ
อันเส่ือมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมดเทาท่ีมีอยูเขาช่ือเสนอใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ท้ังนี้ ใหสมาชิกภาพส้ินสุดลงนับแตวันท่ีสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดมีมติ

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดมีจํานวนไมนอยกวาสามในส่ีของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไมสมควรดํารง
ตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดส้ินสุดลงตาม (๔)
(๕) หรือ (๖) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนท่ีสุด

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดส้ินสุดตาม (๘) พรอมกันท้ังหมด
ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๑๒ กอนเขารับหนาท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตองปฏิญาณตนในท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดวา “จะรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะซ่ือสัตย สุจริต
และปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนของประชาชน”

มาตรา ๑๓ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดนั้น และตองปฏิบัติหนาท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ
มอบหมายใดๆ

๓ มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๑๔๔ เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะถึงคราวออกตาม
อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจั งหวัดขึ้ นแทนตําแหนงท่ี ว างตามกฎหมายว าดวยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถ่ิ นหรือผู บริหารทองถ่ิ น

มาตรา ๑๕๕ เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจาก
ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นแทนตําแหนงท่ีวางตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน

ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุ
ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๑๖ เม่ือมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน ใหบรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของอําเภอท่ีถูกยุบหรือถูกรวมเขาไวใน
การปกครองของจังหวัดใดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของจังหวัดนั้นจนกวาสมาชิกภาพจะส้ินสุดลง
ตามมาตรา ๑๑

มาตรา ๑๗ ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่ง และรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสองคน

มาตรา ๑๘๖ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ ง ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ

(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) รัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๙
(๔) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติ

ในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือกระทําการ
อันเส่ือมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมดเทาท่ีมีอยูเขาช่ือเสนอใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาและมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ท้ังนี้ ใหพนจากตําแหนงนับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ

๔ มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖
๕ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖ มาตรา ๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ในกรณีตามวรรคสอง ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดท่ีไดรับเลือกใหมอยูในตําแหนงตามวาระของผูซ่ึงตนแทน

ผูซ่ึงรัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตาม (๓) จะดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอีกไมไดตลอดอายุของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนั้น

มาตรา ๑๙ เม่ือตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
หรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลวแตกรณีแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนง
นั้นวางลง

มาตรา ๒๐ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาท่ีดําเนินกิจการของสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด และดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาท่ีชวยประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ปฏิบัติการตามหนาท่ีและกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย

ในกรณีท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ให
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนท่ีหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทน และในกรณีท่ีประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด และรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนท่ีหนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนท่ีสองปฏิบัติหนาท่ีแทน

มาตรา ๒๑ เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดท้ังสองคนไมอยูในท่ีประชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกกันขึ้นเองเปนประธาน
ในท่ีประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น

มาตรา ๒๒ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย
ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดคร้ังแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด๗

วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดส่ีสิบหาวัน แตถามีกรณีจําเปนใหประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดส่ังขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนคร้ังละไมเกินสิบหาวัน
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาส่ีสิบหาวันจะกระทํามิได

๗ มาตรา ๒๒ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอาจจัดใหมีการประชุมคร้ังแรกไดตามกําหนดเวลา
ในวรรคสองหรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได  ผูวาราชการจังหวัดอาจ
เสนอรัฐมนตรีใหมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด๘

มาตรา ๒๓๙ การประชุมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๒๔ ภายใตบังคับมาตรา ๒๒ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูเรียก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามสมัยประชุมและเปนผูเปดและปดการประชุม

ในกรณีท่ีไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดและปดการประชุม

มาตรา ๒๕ เม่ือเปนการจําเปนเพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนสมัยวิสามัญก็ได หรือนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยู อาจทําคํารองยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอใหเปด
การประชุมสมัยวิสามัญได

วรรคสอง (ยกเลิก)๑๐

ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทําคํารอง
ขอใหเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญใหมีกําหนดเจ็ดวัน แตถาจะขยายเวลาออก
ไปอีกตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยู และใหขยายออกไปไดอีกไมเกินเจ็ดวัน

มาตรา ๒๖ ขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวง
มหาดไทยกําหนด

มาตรา ๒๗ การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคราว ตองมีสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยูจึงจะเปน
องคประชุม

๘ มาตรา ๒๒ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๙ มาตรา ๒๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐ มาตรา ๒๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้นใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตท่ีมีบัญญัติไว
เปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

มาตรา ๒๙ การปรึกษาหารือในสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนกิจการเก่ียวกับอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ หามปรึกษาหารือในเร่ืองนอกเหนืออํานาจหนาท่ี

มาตรา ๓๐ การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะท่ีจะได 
กําหนดไวในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แตการประชุมลับยอมมีไดเม่ือนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดรองขอ หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดรวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงมาประชุมรองขอ

มาตรา ๓๑๑๑ในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
มีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดในเร่ืองใดอันเก่ียวกับ
งานในหนาท่ีได แตนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีสิทธิท่ีจะไมตอบ
เม่ือเห็นวาเร่ืองนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๓๒ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดช้ีแจงขอเท็จจริงใดๆ อันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของราชการสวนภมิูภาค
และใหหัวหนาหนวยงานราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินซ่ึงมาปฏิบัติหนาท่ีในเขตจังหวัด
ช้ีแจงขอเท็จจริงใดๆ อันเก่ียวกับงานในหนาท่ีได ท้ังนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการดังกลาว
ช้ีแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได

ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการยอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบคําถามเม่ือเห็นวา
ขอเท็จจริงนั้นเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติหรือเก่ียวกับนโยบายของการบริหารราชการสวนกลาง
ท่ียังไมสมควรเปดเผย

มาตรา ๓๓ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนคณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดรวมเปน
คณะกรรมการวิสามัญเพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเร่ืองใดๆ อันอยูในวงงานของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดแลวรายงานตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แตท้ังนี้กิจการหรือการสอบสวนดังกลาวตองมิใช
เปนเร่ืองท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ตามมาตรา ๓๒

๑๑ มาตรา ๓๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ชุดหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ีใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติช่ัวคราวตามมาตรา ๕๗

มาตรา ๓๔ การประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการ
สามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๓ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม

หมวด ๓
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๓๕๑๒  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งซ่ึงมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

มาตรา ๓๕/๑๑๓ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินและ
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย

(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม
ในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

มาตรา ๓๕/๒๑๔   ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดดํารงตําแหนงนับตั้งแตวันเลือกตั้งและมี
ระยะการดํารงตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง

มาตรา ๓๕/๓๑๕  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้ งรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด ซ่ึงมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายไดตามเกณฑดังตอไปนี้

๑๒ มาตรา ๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๓ มาตรา ๓๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๔ มาตรา ๓๕/๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๕ มาตรา ๓๕/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๑) ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ส่ีสิบแปดคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินส่ีคน

(๒) ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สามสิบหกคนหรือส่ีสิบสองคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสามคน

(๓) ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ยี่สิบส่ีคนหรือสามสิบคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสองคน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและ
ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดจํานวนรวมกันไมเกิน
หาคน

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๑

มาตรา ๓๕/๔๑๖   กอนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเขารับหนาท่ีใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแถลงนโยบาย
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดโดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดหรือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดถูกยุบตามมาตรา ๒๒ วรรคหก หากมีกรณีท่ีสําคัญและ
จําเปนเรงดวนซ่ึงปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดจะดําเนินการไปพลางกอนเทาท่ีจําเปนก็ไดเม่ือไดมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
แลวใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดแถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเลือกประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดใหกระทําโดยเปดเผย โดยนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ทุกคนท่ีมาประชุมดวย

หากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได 
ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจงคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลว

๑๖ มาตรา ๓๕/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
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ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว 
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประจําทุกป

คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนจังหวัดดวย

มาตรา ๓๕/๕๑๗  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการ

บริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ และนโยบาย
(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด  และท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๔) วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย
(๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
(๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน

มาตรา ๓๖๑๘ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๑
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๔/๓ (๑) หรือ (๒)
(๖) รัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๔/๓ (๓) มาตรา ๕๕ วรรคหา หรือมาตรา ๗๙
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดมีจํานวนไมนอยกวาสามในส่ี

ของจํานวนผู มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับความเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดส้ินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕)
ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว  คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนท่ีสุด

ในระหวางท่ีไมมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติหนาท่ี
ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีจําเปนไดเปนการช่ัวคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด

๑๗ มาตรา ๓๕/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๘ มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๓๗๑๙   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ
(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๑
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๔/๓
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
(๘) รัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๙
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

โดยอนุโลม

มาตรา ๓๗/๑๒๐   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ

(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๔/๓
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใชบังคับกับกรณีเลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดและท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม

มาตรา ๓๘๒๑ (ยกเลิก)

มาตรา ๓๙๒๒ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการ
บริหารสวนจังหวัด

๑๙ มาตรา ๓๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๐ มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๑ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๒ มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ใหมีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการ
บริหารสวนจังหวัด รองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดมอบหมาย

การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น

มาตรา ๓๙/๑๒๓  อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด ใหเปนไปตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย

ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดตามลําดับท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด แตงตั้งใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาท่ีกรรมการหรือ
มีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดในระหวางรักษาราชการแทนดวย

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนัน้
ไมไดกําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบอํานาจโดยทําเปน
หนังสือใหรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดก็ได
แตถามอบใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ใหทําเปน
คําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ

การปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคส่ีตองกระทําภายใตการกํากับ
ดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดไว

มาตรา ๔๐  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติได

เม่ือผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการ
เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๔๑๒๔(ยกเลิก)

๒๓ มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๔ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๒๒๕  (ยกเลิก)

มาตรา ๔๓ เพ่ือประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดอาจขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนมาชวยปฏิบัติราชการช่ัวคราวโดยมีกําหนดเวลาได โดยเสนอเร่ืองตอผูวาราชการจังหวัด
เพ่ือพิจารณาทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดของผูนั้นกอนและเม่ือหมดความจําเปนแลวใหรีบสงตัวผูนั้น
คืนตนสังกัด

ใหถือวาผู ซ่ึงมาชวยราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีเสมือนเปนขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมขาดจากสถานภาพเดิมและคงไดรับเงินเดือนทาง
ตนสังกัดเดิม

มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๔๔/๑๒๖   นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
หรือผูซ่ึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและมีสิทธิ
แถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตนตอท่ีประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

มาตรา ๔๔/๒๒๗   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมดเทาท่ีมีอยู มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไป
ในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในปญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยไมมีการลงมติ

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกําหนดวันสําหรับการอภิปรายท่ัวไป ซ่ึงตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวัน นับแตวันท่ี
ไดรับญัตติ แลวแจงใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ

การขอเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรานี้ จะทําไดคร้ังเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง

๒๕ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๖ มาตรา ๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๗ มาตรา ๔๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๔/๓๒๘   นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองไมกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้

(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เวนแตตําแหนงท่ีดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

(๒) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
เปนคู สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นหรือท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นจะกระทํา

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิใหใชบังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกลาว
ตามวรรคหนึ่ง รับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใด  เนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสภาทองถ่ินอ่ืน หรือกรรมการท่ีมีกฎหมาย
บัญญัติใหเปนโดยตําแหนง

หมวด ๔
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๔๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัด ดังตอไปนี้

(๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
(๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบ ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด
(๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน
(๔) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน
(๕) แบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน
(๖) อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘

เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
(๗ ทว)ิ๒๙  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน

๒๘ มาตรา ๔๔/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๙ มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๘) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

(๙) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด

บรรดาอํานาจหนาท่ีใดซ่ึงเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคอาจมอบใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๕/๑๓๐   การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนไป
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
วาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

มาตรา ๔๖  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการ
สวนทองถ่ินอ่ืนหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนท่ีอยูนอกเขตจังหวัดได เม่ือไดรับความยินยอมจากราชการ
สวนทองถ่ินอ่ืนหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๗  กิจการใดเปนกิจการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดพึงจัดทําตามอํานาจหนาท่ี
ถาองคการบริหารสวนจังหวัดไมจัดทํารัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังใหราชการ
สวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการนั้นได

ในกรณีท่ีราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการตามวรรคหนึ่งใหคิดคาใชจาย
และคาภาระตางๆ ตามความเปนจริงไดตามอัตราและระยะเวลาท่ีเหมาะสม

มาตรา ๔๘ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน โดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติ

มาตรา ๔๙ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนจังหวัดและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการหรือคาตอบแทนท่ีเก่ียวของแทนองคการ
บริหารสวนจังหวัดได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและผูวาราชการจังหวัดเสียกอน

๓๐ มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไมได

มาตรา ๕๐ การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีลักษณะเปนการพาณิชย
อาจทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

มาตรา ๕๑ ขอบัญญัติจะตราขึ้นไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ี กําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี้
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดตราขอบัญญัติ หรือใหมีอํานาจ

ตราขอบัญญัติ
(๓) การดําเนินการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๕๐
ในขอบัญญัติจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดโทษจําคุกเกิน

หกเดือนและหรือปรับเกินหนึ่งหม่ืนบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน

มาตรา ๕๒๓๑  รางขอบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมายเก่ียวกับ
การเขาช่ือใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ิน

การเสนอรางขอบัญญัติเก่ียวกับการเงินจะตองมีคํารับรองของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๕๓๓๒  ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมีมติเห็นชอบดวย
กับรางขอบัญญัติใด ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา

ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืนประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไมพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น

ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสงนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยใหสงรางขอบัญญัตินั้น
พรอมดวยเหตุผลไปยังสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือพิจารณาใหม ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ
ยืนยันตามรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นใหนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติและแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป แตถาสภาองคการบริหาร

๓๑ มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๒
๓๒ มาตรา ๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖
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สวนจังหวัดไมยืนยันภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติหรือยืนยันรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนน
เสียงนอยกวาสองในสามใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป

มาตรา ๕๔ เม่ือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาและเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติใด
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นไปยังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือลงนาม
แลวสงไปยังผูวาราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหความเห็นชอบ

ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมเห็นดวยกับรางขอบัญญัติท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลว ใหสงรางขอบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง เพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัย ช้ีขาด ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ใหสงรางขอบัญญัตินั้นใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลงนาม
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคืนมา ถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมลงนามภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหผูวาราชการจังหวัดลงนามและประกาศใชบังคับตอไป

ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสงรางขอบัญญัติคืนไปยัง
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดและใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาใหมภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับรางขอบัญญัติคืนมา ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังยืนยันใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยู ใหดําเนินการประกาศ
รางขอบัญญัตินั้นใชบังคับตอไป

มาตรา ๕๕๓๓  ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งคณะ
กรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหาคนเพ่ือพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง โดยแกไข ปรับปรุง
หรือยืนยันสาระสําคัญในรางขอบัญญัตินั้น ท้ังนี้ ใหยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนประโยชนของทองถ่ินและประชาชนเปนสําคัญ

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเสนอจํานวนเจ็ดคนและบุคคลซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอจํานวนเจ็ดคน โดยใหตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดมีมติไมรับหลักการและใหกรรมการท้ังสิบส่ีคนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซ่ึงมิไดเปนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายก
องคการบริหารสวนจังหวัดและมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานกรรมการ
ดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแต วันท่ีกรรมการครบจํานวนสิบส่ีคน

ในกรณีท่ีไมสามารถเสนอบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีเปนกรรมการหรือประธานกรรมการไดภายในกําหนด
เวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได   ใหผูวาราชการจังหวัด
ตั้งบุคคลซ่ึงมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการ

๓๓ มาตรา ๕๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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บริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด  และมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ทําหนาท่ีกรรมการหรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบตามจํานวน

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางขอบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแต
วันท่ีไดตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมสามารถ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยช้ีขาด
โดยเร็วแลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด

ใหผูวาราชการจังหวัดสงรางขอบัญญัติท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ
ในวรรคส่ีใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยเร็ว แลวใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอรางขอบัญญัติ
ดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๕๒ ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติจาก
ผูวาราชการจังหวัด หากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมเสนอรางขอบัญญัตินั้นตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ภายในเวลาท่ีกําหนด ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานตอรัฐมนตรีเพ่ือส่ังใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
พนจากตําแหนง

มาตรา ๕๕/๑๓๔   ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ตามมาตรา ๕๕ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติจากนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด หากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไมเห็นชอบ
ใหตราขอบัญญัตินั้น ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป  และใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปท่ีแลว
ไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด การเสนอ
การแปรญัตติหรือการกระทําดวยประการใดๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสวนไมวาโดยตรง
หรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจายจะกระทํามิได

มาตรา ๕๖ ขอบัญญัติใหใชบังคับไดในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีไมขัดหรือแยง
กับขอบัญญัติทองถ่ินอ่ืนในเขตจังหวัดนั้น

ใหองคการบริหารสวนจังหวัดปดประกาศขอบัญญัติท่ีประกาศใชบังคับแลวไว ณ ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนจังหวัดโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได ๓๕

มาตรา ๕๗๓๖  ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหทันทวงทีมิได
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจออกขอบัญญัติช่ัวคราวท่ีมิใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด และเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนจังหวัดแลวใหใชบังคับได

๓๔ มาตรา ๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๕ มาตรา ๕๖ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๖ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคราวตอไป ใหนําขอบัญญัติช่ัวคราวนั้นเสนอตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ืออนุมัติ และเม่ือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอนุมัติแลวใหใชขอบัญญัติ
ช่ัวคราวนั้นเปนขอบัญญัติตอไป แตถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอนุมัติ ใหขอบัญญัติ ช่ัวคราวนั้นเปนอันตกไป
แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีไดเปนไปในระหวางท่ีใชขอบัญญัติช่ัวคราวนั้น

หมวด ๕
การงบประมาณและการคลัง

มาตรา ๕๘ งบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดใหทําเปนขอบัญญัติ ถาขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในป
งบประมาณท่ีแลวนั้นไปพลางกอน

งบประมาณรายจายจะมีไดเฉพาะในเร่ือง ดังตอไปนี้
(๑) กิจการท่ีระบุไวในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
(๒) กิจการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๙ ถาในปใดจํานวนเงินท่ีไดอนุมัติไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณไมพอสําหรับการใชจายประจําป หรือมีความจําเปนท่ีจะตองตั้งงบประมาณรายจายขึ้นใหมในระหวางป
ใหทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

มาตรา ๖๐ ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอ่ืน
อันเกิดจากการฆาสัตวในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีอยูนอกเขตราชการสวนทองถ่ินอ่ืน ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
จัดเก็บเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมายวาดวยการนั้น และใหองคการบริหารสวนจังหวัด
จัดสรรใหสภาตําบลตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

มาตรา ๖๑ ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือนท่ีจัดเก็บไดในจังหวัดใด ใหจัดสรรใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น

มาตรา ๖๒ ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บไดในจังหวัดใดใหสงมอบให
องคการบริหารสวนจังหวัดรอยละหาของภาษีท่ีจัดเก็บได

มาตรา ๖๓  คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมาย
วาดวยปโตรเลียม ท่ีไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดใด ใหจัดสรรใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๖๔๓๗  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองคการบริหาร
สวนจังหวัดจากการคาในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้

(๑) น้ํามันเบนซินและน้ํามันท่ีคลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันท่ีคลายกัน หรือกาซปโตรเลียม
ท่ีใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต โดยจัดเก็บเพ่ิมขึ้นไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามันและกิโลกรัมละไมเกิน
สิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม

(๒) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพ่ิมขึ้นไดไมเกินมวนละสิบสตางค
ราคาจําหนายท่ีเพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่ง ไมถือวาเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวยการกําหนดราคา

สินคาและปองกันการผูกขาด

มาตรา ๖๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุง
องคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตรา
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติ เพ่ื อเก็บภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท
สําหรับในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีอยูนอกเขตราชการสวนทองถ่ินอ่ืน ดังตอไปนี้

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
ในการเสียภาษีอากรตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหปดท้ิง
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมาย

วาดวยการนั้น

มาตรา ๖๗  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม โดยให
กําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรสําหรับในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีอยู
นอกเขตราชการสวนทองถ่ินอ่ืน ดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนย ใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดเก็บในอัตรารอยละศูนย

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอ่ืน ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
เก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร

ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเก็บเพ่ิมขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร

๓๗ มาตรา ๖๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๖๘  กิจการใดท่ีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลเปนผูดําเนินการ ถากิจการนั้นอยูในพ้ืนท่ี
เขตจังหวัดท่ีอยูนอกเขตราชการสวนทองถ่ินอ่ืน ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ
ตามกฎหมายนั้นและบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับเนื่องในกิจการเชนวานั้นใหถือเปนรายได
ขององคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๖๙  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บคาธรรมเนียมใดๆ จากผู ซ่ึงใช
หรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีขึ้นได ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกระทรวง
มหาดไทยกําหนด

มาตรา ๗๐ ในการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  และรองปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจและหนาท่ีปฏิบัติการตามกฎหมาย เวนแตกฎหมายวาดวย
การนั้นจะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหรือหัวหนาสวน
ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจส่ังยึดและส่ังขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดชอบเสียภาษี
อากรได โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือมีคําส่ัง ท้ังนี้ เม่ือไดรับความเห็นชอบจากนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดแลว

วิธีการยึดและการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม

เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาด เม่ือหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึดและขายทอดตลาด
และเงินภาษีอากรคางชําระแลว ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน

มาตรา ๗๑  องคการบริหารสวนจังหวัดจะมอบใหสวนราชการ ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนเรียกเก็บ
ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอ่ืนใดเพ่ือองคการบริหารสวนจังหวัดก็ได ท้ังนี้
โดยใหคิด คาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนจะมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม
คาใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอ่ืนใดเพ่ือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนก็ได ท้ังนี้ โดยใหคิดคาใชจายได
ตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

องคการบริหารสวนจังหวัดจะมอบหมายใหเอกชนดําเนินการตามวรรคหนึ่งยกเวนการเรียกเก็บ
ภาษีอากรก็ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๗๒  ทุกปงบประมาณ ให รัฐบาลจัดสรรเงินใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนเงินอุดหนุน
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มาตรา ๗๓ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) ภาษีอากรตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว
(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว
(๓) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๔) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๕) รายไดจากการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๖) พันธบัตรหรือเงินกูตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว
(๗) เงินกู จากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ ซ่ึ งได รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
(๘) เงินอุดหนุนหรือรายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
(๙) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให
(๑๐) รายไดอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๗๔ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจาง
(๓) เงินตอบแทนอ่ืนๆ
(๔) คาใชสอย
(๕) คาวัสดุ
(๖) คาครุภัณฑ
(๗) คาท่ีดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอ่ืนๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจายอ่ืนใดตามท่ีมีขอผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

กําหนดไว

มาตรา ๗๕๓๘  เงินเดือนและคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายก
องคการบริหารสวนจังหวัดและกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวง
มหาดไทยกําหนด

มาตรา ๗๖  การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
การดําเนินกิจการการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและการจัดจาง และการใหไดรับ
สวัสดิการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่ งใหคํานึงถึงความเปนอิสระ ความคลองตัวและความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย

๓๘ มาตรา ๗๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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หมวด ๖
การกํากับดูแล

มาตรา ๗๗   ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับของทางราชการ เพ่ือการนี้ใหผูวาราชการจังหวัด
มีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริงหรือส่ังใหองคการบริหารสวนจังหวัดช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดได

ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดปฏิบัติการในทางท่ีอาจนํามาซ่ึงความเสียหายแกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือกระทําการฝาฝน
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกลาวไว
เปนการช่ัวคราวได แลวใหรายงานรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีออกคําส่ัง

ให รัฐมนตรีวินิจฉัยส่ั งการในเร่ื องดังกล าวภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี ได รับรายงาน
จากผูวาราชการจังหวัด

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด

มาตรา ๗๘   ผูวาราชการจังหวัดอาจส่ังเพิกถอนมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมิใช
ขอบัญญัติไดในกรณีท่ีปรากฏวามตินั้นฝาฝนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ หรือเปนมติ
ท่ีนอกเหนืออํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด

คําส่ังเพิกถอนมติของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งตองแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น
และตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ

ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังยืนยันมติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยู ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานการยืนยันมติ
ดังกลาว และเหตุผลของการเพิกถอนมติของผูวาราชการจังหวัดตอรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดมีมติยืนยันมติเดิม

ให รัฐมนตรีวินิจฉัยส่ั งการในเร่ื องดังกล าวภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี ได รับรายงาน
จากผูวาราชการจังหวัด

มาตรา ๗๙๓๙ ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ละเลยไมปฏิบัติการ
ตามอํานาจหนาท่ีหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือประพฤติตนฝาฝนตอความสงบเรียบรอย
ของประชาชน ผูวาราชการจังหวัดจะดําเนินการสอบสวนก็ได

ถาหากผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีพฤติการณ

๓๙  มาตรา ๗๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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เชนนั้นจริง ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอใหรัฐมนตรีใชดุลพินิจส่ังใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
พนจากตําแหนง คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด

มาตรา ๘๐๔๐   เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ
ประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือยุบสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดก็ได

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอํานาจยุบสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย

วรรคสาม (ยกเลิก)๔๑

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๘๑  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๒  ใหสภาจังหวัดท่ีมีอยู ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้

ใหสมาชิกสภาจังหวัดซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะครบส่ีปนับแตวันเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ๔๒

ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตามวรรคหนึ่งดําเนินการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งเปนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด

ในระหวางท่ียังไมมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคสาม ใหผูวาราชการจังหวัดทําหนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไปพลางกอน

มาตรา ๘๓ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณขององคการบริหาร
สวนจังหวัดท่ีมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตามพระราชบัญญัตินี้

๔๐ มาตรา ๘๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๔๑ มาตรา ๘๐ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๒ มาตรา ๘๒ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๘๔ ใหบรรดาขาราชการสวนจังหวัดและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมี
อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและลูกจาง
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี

มาตรา ๘๕ ใหบรรดาขอบัญญัติจังหวัด กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ คําส่ัง และประกาศท่ีออก
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด หรือกฎหมายอ่ืนท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงใชบังคับตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีการออกขอบัญญัติ
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ คําส่ัง และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๖  ให ก.จ. อ.ก.จ. วิสามัญ และ อ.ก.จ. จังหวัด ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยู ในวันท่ีพระราชบัญญัติน ี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๒ ใชบังคับ
ท้ังนี้ ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๘๗  ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จังหวัดใดยังมีสภาตําบลอยู ใหพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีและทรัพยสินสวนจังหวัด
และการคลัง ยังคงใชบังคับไดตอไปในเขตสภาตําบลสําหรับจังหวัดนั้นเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๘  ในระหวางท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดยังมิไดมอบใหสวนราชการท่ีทําหนาท่ีจัดเก็บ
ภาษีอากร คาธรรมเนียมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ใหสวนราชการดังกลาวเรียกเก็บภาษีอากรคาธรรมเนียม
เพ่ือองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ิมขึ้นอีกเทากับอัตราตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗

การเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมของสวนราชการตามมาตรานี้ ใหถือวาองคการบริหาร
สวนจังหวัดไดมอบใหสวนราชการดังกลาวเรียกเก็บเพ่ือองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗

มาตรา ๘๙  ในระหวางท่ียังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดมาใชบังคับโดยอนุโลม

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
  พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ
      นายกรัฐมนตรี
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๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๕ ก/หนา ๘/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๐๙ ก/หนา ๕/๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนองคกรปกครองทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ
ในพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดท่ีอยูนอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาล เม่ือไดมีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกใชบังคับเพ่ือกระจายอํานาจการปกครองใหแกองคการบริหารสวนตําบล
ในการนี้สมควรปรับปรุงบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกันและปรับปรุง
โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนด
หลักการในการจัดระเบียบการปกครองสวนทองถ่ินขึ้นใหม เพ่ือใหเปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัดในสวนของ
การส้ินสุดสมาชิกภาพของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและการพนจากตําแหนงของประธานและรองประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด นายกและรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด การยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
รวมท้ังอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๔๔

มาตรา ๓๒ บรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และ
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไป
จนกวาจะครบอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีการยุบสภา

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 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 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับจนกวาจะครบ
อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและมีการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังแรก
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นหลังจากวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติเดิมกอนการแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทนในระหวางเวลาดังกลาว
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๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๕ ก/หนา ๑๐/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

มาตรา ๓๓ บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ท่ีกําหนดการจายเงินเดือน
เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด กรรมการสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด และการจายเงินคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งขึ้น
ท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชตอไปจนกวาจะไดมีการออกระเบียบตามมาตรา ๗๕
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :-   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเปนการสมควรกําหนดใหนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไมสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และไมเหมาะสมกับการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือให
การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒๔๕

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :-     เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน เปนการจํากัดสิทธิของประชาชน ท้ังสิทธิของผูสมัคร
รับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
เทศบาล

พ.ศ. ๒๔๙๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๖

เปนปท่ี ๘ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเทศบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
ผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ
ขอบังคับอ่ืน ๆ ในสวนท่ีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๒ เม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะทองถ่ินใด
เปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว หามมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีในสวนท่ีบัญญัติถึง
การแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันในทองถ่ินนั้น และใหบรรดา
บุคคลท่ีเปนกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันพนจากตําแหนงและหนาท่ี
เฉพาะในเขตทองถ่ินนั้น

ในเขตเทศบาลตําบลใด ถาหมดความจําเปนท่ีจะตองมีตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน
แพทยประจําตําบล หรือสารวัตรกํานัน ใหรัฐมนตรีประกาศยกเลิกตําแหนงดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๐/ตอนท่ี ๑๔/หนา ๒๒๒/๑๗ กุมภาพันธ ๒๔๙๖
๒ มาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๕ ใหเทศบาลท่ีไดจัดตั้งขึ้นแลวในวันใชพระราชบัญญัตินี้ คงมีฐานะเปนเทศบาลตําบล
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามท่ีเปนอยู แลวแตกรณี มีอํานาจหนาท่ีและอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ บรรดาเทศบัญญัติท่ีไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล
พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖
หรือโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืน ใหคงใชบังคับได

ในกรณีท่ีผูกระทําผิดเทศบัญญัติดังกลาวในวรรคกอนไมชําระคาปรับใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๐
วรรคทายแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ

สวนท่ี ๑
การจัดต้ังเทศบาล

มาตรา ๗ เม่ือทองถ่ินใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาล ใหจัดตั้งทองถ่ินนั้น ๆ
เปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้

ใหเทศบาลเปนทบวงการเมือง มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน

มาตรา ๘๓ เม่ือมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีไดจัดตั้งเปนเทศบาล

ในระหวางท่ีไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ี
จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหนาท่ีปลัดเทศบาล และใหปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีเทาท่ีจําเปนไดเปนการช่ัวคราว
จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

มาตรา ๙๔ เทศบาลตําบล ไดแก ทองถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเปน
เทศบาล ตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุช่ือและเขตเทศบาลไวดวย

มาตรา ๑๐๕  เทศบาลเมือง ไดแก ทองถ่ินอันเปนท่ีตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถ่ินชุมนุมชน
ท่ีมีราษฎรตั้งแตหนึ่งหม่ืนคนขึ้นไป ท้ังมีรายไดพอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้
และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุช่ือและ
เขตของเทศบาลไวดวย

๓ มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕ มาตรา ๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๑๑๖  เทศบาลนคร ไดแก ทองถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแตหาหม่ืนคนขึ้นไป ท้ังมีรายได
พอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยฏฐานะ
เปนเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวดวย

มาตรา ๑๒๗  ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปล่ียนช่ือเทศบาลหรือ
การเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย

ในกรณีท่ี เปนการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหกํานัน ผู ใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถ่ินท่ีไดเปล่ียนแปลงเขตเปนเทศบาลตามความ
ในวรรคหนึ่ง ส้ินสุดอํานาจหนาท่ีเฉพาะในเขตท่ีไดเปล่ียนแปลงนั้นเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลใชบังคับเปนตนไป

มาตรา ๑๓๘  ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ทองถ่ินซ่ึงไดยกฐานะ
เปนเทศบาลแลวอาจถูกเปล่ียนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโดยทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย

ทองถ่ินท่ีไดเปล่ียนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพแหงเทศบาลเดิมนับแตวันท่ี
ไดถูกเปล่ียนแปลงฐานะเปนตนไป บรรดาทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกรองของเทศบาลเดิมใหโอนไป
เปนของเทศบาลใหมในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติท่ีไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับตอไป

ในการยุบเลิกเทศบาล ใหระบุถึงวิธีการจัดทรัพยสินไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นดวย

สวนท่ี ๒
องคการเทศบาล

มาตรา ๑๔๙  องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

บทท่ี ๑
สภาเทศบาล

มาตรา ๑๕๑๐  สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตามจํานวนดังตอไปนี้

(๑) สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน

๖ มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๗ มาตรา ๑๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๘ มาตรา ๑๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๙ มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐ มาตรา ๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบส่ีคน
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลว จะตองไมเปนผูท่ีพนจาก
ตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ินหรือท่ีปรึกษาหรือ
เลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนงท่ีวาง ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลเทาท่ีมีอยู

มาตรา ๑๖๑๑   สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง ถาตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ใหเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

สมาชิกสภาเทศบาลผูเขามาแทนใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของผูซ่ึงตนแทน

มาตรา ๑๗  กอนเขารับหนาท่ีสมาชิกสภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเทศบาลวา
จะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซ่ือสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชน
ของทองถ่ิน

มาตรา ๑๘ สมาชิกสภาเทศบาลยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และตองปฏิบัติ
หนาท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ

มาตรา ๑๘ ทวิ๑๒ สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ในสัญญาท่ีเทศบาลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือท่ีเทศบาลนั้นจะกระทํา

มาตรา ๑๙๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงเม่ือ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามคร้ังติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ ทวิ

๑๑ มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๒ มาตรา ๑๘ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๓ มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๗) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึง
ความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนของสภาเทศบาล
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู เขาช่ือเสนอ
ใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ท้ังนี้ ใหสมาชิกภาพส้ินสุดลงนับแตวันท่ีสภาเทศบาลมีมติ

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลผูใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวย
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖)
ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนท่ีสุด

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงตาม (๘) พรอมกันท้ังหมด ใหถือวาเปน
การยุบสภาเทศบาล

มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึงผู วาราชการจังหวัด
แตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภาเทศบาล๑๔

มาตรา ๒๐ ทวิ๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาล
และรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนงเม่ือ

(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๓
(๔) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึง

ความเส่ือมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชนหรือละเลยไมปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมดเทาท่ีมีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติ
ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ท้ังนี้ ใหพนจาก
ตําแหนงนับแตวันท่ีสภาเทศบาลมีมติ

ผู ซ่ึงพนจากตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔) จะดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไมไดตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้น

ใหประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลท่ีไดรับเลือกใหมอยูในตําแหนงตามวาระ
ของผูซ่ึงตนแทน

๑๔ มาตรา ๒๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๕ มาตรา ๒๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๒๐ ตรี๑๖  ในกรณีท่ีตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลวางลง
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนงท่ีวางภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง

มาตรา ๒๑  ประธานสภาเทศบาล มีหนาท่ีดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล มีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเม่ือประธานสภา
เทศบาลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได

มาตรา ๒๒  ในเม่ือประธานและรองประธานสภาเทศบาลไมอยูในท่ีประชุม ใหสมาชิกสภา
เทศบาลเลือกตั้งกันเองเปนประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น

มาตรา ๒๓  ใหกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว

มาตรา ๒๔๑๗   ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย สมัยประชุมสามัญคร้ังแรกและวันเร่ิม
ประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด

ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมสภาเทศบาลคร้ังแรกภายใน
สิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแลว และใหท่ีประชุมเลือกประธาน
สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล

กรณีท่ีสภาเทศบาลไมอาจจัดใหมีการประชุมคร้ังแรกไดตามกําหนดเวลาในวรรคสอง หรือ
มีการประชุมสภาเทศบาลแตไมอาจเลือกประธานสภาเทศบาลได ผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหมีคําส่ังยุบสภาเทศบาล

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตอง
ไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด

มาตรา ๒๕ โดยปกติใหประธานสภาเทศบาลเปนผูเรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม
และเปนผูเปดหรือปดประชุม

ในกรณีท่ียังไมมีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม

๑๖ มาตรา ๒๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๗ มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๒๖  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการจําเปนเพ่ือประโยชน
แหงเทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไมต่ํากวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกท่ีอยู ในตําแหนงก็ดี อาจทําคํารองยื่นตอผูวาราชการจังหวัดขอใหเปดประชุมวิสามัญใหผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณา ถาเห็นสมควรก็ใหผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาต
จากผูวาราชการจังหวัด

มาตรา ๒๗๑๘ การประชุมสภาเทศบาล ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม

มาตรา ๒๘  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้น ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตจะมี
บัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้

สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนลงเสียงลงคะแนนเทากัน
ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

มาตรา ๒๙ หามมิใหสภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเร่ืองนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือ
เร่ืองท่ีฝาฝนกฎหมาย หรือเร่ืองการเมืองแหงรัฐ

มาตรา ๓๐  การประชุมของสภาเทศบาลยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะท่ีจะไดกําหนดไว
ในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล

เม่ือนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ท่ีมาประชุมรองขอใหทําการประชุมลับ ก็ใหประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับไดโดยไมตองขอมติ
ท่ีประชุม๑๙

มาตรา ๓๑๒๐  ในท่ีประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรี
หรือรองนายกเทศมนตรีในขอความใด ๆ อันเก่ียวกับการงานในหนาท่ีได แตนายกเทศมนตรีหรือรองนายก
เทศมนตรีมีสิทธิท่ีจะไมตอบเม่ือเห็นวาขอความนั้น ๆ  ยังไมควรเปดเผยเพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน
สําคัญของเทศบาล

๑๘ มาตรา ๒๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๐ มาตรา ๓๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๓๒๒๑  สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของ
สภาเทศบาลและมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล
เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาล แลวรายงาน
ตอสภาเทศบาล

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลผูเปนหรือมิได
เปนสมาชิก เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญไดไมเกินหนึ่งในส่ีของจํานวน
กรรมการท้ังหมด

คณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได

มาตรา ๓๒ ทวิ๒๒   ในกรณีกิจการอ่ืนใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของเทศบาลหรือประชาชน
ในทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยูหรือนายกเทศมนตรี
อาจเสนอตอประธานสภาเทศบาลเพ่ือใหมีการออกเสียงประชามติในทองถ่ินได และประกาศใหประชาชนทราบ

การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพ่ือประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนวา
จะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซ่ึงมิใชเร่ืองท่ีขัดหรือแยงตอกฎหมาย
การออกเสียงประชามติท่ีเก่ียวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได

ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกสภาเทศบาลหรือ

นายกเทศมนตรีในเร่ืองนั้น
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การออกเสียงประชามติ

มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวา
ก่ึงจํานวนของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดยอนุโลม

มาตรา ๓๔๒๓  (ยกเลิก)

มาตรา ๓๕๒๔  (ยกเลิก)

๒๑ มาตรา ๓๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๒ มาตรา ๓๒ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๓ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๔ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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บทท่ี ๒
คณะเทศมนตรี ๒๕

มาตรา ๓๖๒๖ (ยกเลิก)

มาตรา ๓๗๒๗ (ยกเลิก)

มาตรา ๓๘๒๘ (ยกเลิก)

มาตรา ๓๙๒๙ (ยกเลิก)

มาตรา ๔๐๓๐ (ยกเลิก)

มาตรา ๔๑๓๑ (ยกเลิก)

มาตรา ๔๒๓๒ (ยกเลิก)

มาตรา ๔๓๓๓ (ยกเลิก)

มาตรา ๔๔๓๔ (ยกเลิก)

มาตรา ๔๕๓๕ (ยกเลิก)

๒๕ บทท่ี ๒ คณะเทศมนตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๖ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๗ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๘ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๙ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๐ มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๑ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๒ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๓ มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๔ มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๕ มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๖๓๖ (ยกเลิก)

มาตรา ๔๗๓๗ (ยกเลิก)

มาตรา ๔๘๓๘ (ยกเลิก)

บทท่ี ๒ ทวิ
นายกเทศมนตรี ๓๙

มาตรา ๔๘ ทวิ๔๐   ใหเทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ งซ่ึ งมาจากการเลือกตั้ งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

มาตรา ๔๘ ตรี๔๑     (ยกเลิก)

มาตรา ๔๘ จัตวา๔๒  (ยกเลิก)

มาตรา ๔๘ เบญจ๔๓  บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย

(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหาร

ทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

รองผูบริหารทองถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
ทางออมในสัญญาท่ีกระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

(๔) เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงถูกใหพนจากตําแหนงเนื่องจากกระทํา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

๓๖ มาตรา ๔๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๗ มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๘ มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๙ บทท่ี ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี มาตรา ๔๘ ทวิ ถึงมาตรา ๔๘ ปญจวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑)
   พ.ศ. ๒๕๔๓
๔๐ มาตรา ๔๘ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๑ มาตรา ๔๘ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๒ มาตรา ๔๘ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๓ มาตรา ๔๘ เบญจ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๘ ฉ๔๔     (ยกเลิก)

มาตรา ๔๘ สัตต๔๕  ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับตั้งแตวันเลือกตั้ง และมีระยะการดํารง
ตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง

มาตรา ๔๘ อัฏฐ๔๖   นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาล
เปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายไดตามเกณฑดังตอไปนี้

(๑) เทศบาลตําบล ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน
(๒) เทศบาลเมือง ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสามคน
(๓) เทศบาลนคร ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินส่ีคน
นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิก

สภาเทศบาลได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมืองใหแตงตั้ง
ไดจํานวนรวมกันไมเกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินหาคน

มาตรา ๔๘ นว๔๗   รองนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘
เบญจ

มาตรา ๔๘ ทศ๔๘   กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ี ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภาเทศบาล
ถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเปนเรงดวนซ่ึงปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญ
ของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดําเนินการไปพลางกอนเทาท่ีจําเปนก็ได เม่ือไดมีการเลือกประธาน
สภาเทศบาลแลว ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไมมี
การลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเลือกประธานสภาเทศบาล

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยเปดเผย โดยนายกเทศมนตรี
ตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนท่ีมาประชุมดวย

๔๔ มาตรา ๔๘ ฉ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๕ มาตรา ๔๘ สัตต แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๔๖ มาตรา ๔๘ อัฎฐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๗ มาตรา ๔๘ นว แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๘ มาตรา ๔๘ ทศ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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หากนายกเทศมนตรีไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลได ใหผูวาราชการจังหวัดแจงให
นายกเทศมนตรีจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจง
คําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลแลว

ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภา
เทศบาลเปนประจําทุกป

คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไว
โดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย

มาตรา ๔๘ เอกาทศ  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผูซ่ึงนายกเทศมนตรีมอบหมาย
มีสิทธิเขาประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตน
ตอท่ีประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรา ๔๘ ทวาทศ  สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู มีสิทธิ
เขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นในปญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไมมีการลงมติ

ญัตติตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธานสภาเทศบาล และใหประธานสภาเทศบาลกําหนดวัน
สําหรับการอภิปรายท่ัวไป ซ่ึงตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับญัตติ แลวแจงใหนายก
เทศมนตรีทราบ

มาตรา ๔๘ เตรส  นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(๑)๔๙ กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรี
(๔) วางระเบียบเพ่ือใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย
(๕) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ
(๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน

๔๙ มาตรา ๔๘ เตรส (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๘ จตุทศ๕๐  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตองไมกระทําการอยางใดอยาหนึ่ง ดังตอไปนี้

(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เวนแตตําแหนงท่ีดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

(๒) รับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีเทศบาลนั้นเปนคูสัญญา
หรือในกิจการท่ีกระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือท่ีเทศบาลนั้นจะกระทํา

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกลาว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาหรือ
วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาทองถ่ินอ่ืน หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปน
โดยตําแหนง

มาตรา ๔๘ ปญจทศ๕๑  นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงเม่ือ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ เบญจ
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคหาหรือ

มาตรา ๗๓
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวานายกเทศมนตรีไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวย
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

ในระหวางท่ีไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาท่ีของนายกเทศมนตรีเทาท่ีจําเปน
ไดเปนการช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับความเปนนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ใหผูวาราชการจังหวัด
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนท่ีสุด

๕๐ มาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๑ มาตรา ๔๘ ปญจทศ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๘ โสฬส    รองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เม่ือ
(๑) นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง
(๒) นายกเทศมนตรีมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกเทศมนตรี
(๕)๕๒ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ นว
(๖) กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและส่ังใหออกจากตําแหนงตาม

มาตรา ๗๓
ใหนําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม๕๓

ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปญจทศ มาใชบังคับกับกรณีของรองนายกเทศมนตรี
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม๕๔

มาตรา ๔๘ สัตตรส    ใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล
และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล

มาตรา ๔๘ อัฏฐารส   เทศบาลแบงสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํานักปลัดเทศบาล
(๒) สวนราชการอ่ืนตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง

มหาดไทย
การกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักปลัดเทศบาลและสวนราชการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี

นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ  ใหมีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจาง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย
และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น

๕๒ มาตรา ๔๘ โสฬส (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๓ มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๔ มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๘ วีสติ  อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี
ใหเปนไปตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย

ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเทศมนตรี ตามลําดับท่ีนายก
เทศมนตรีจัดไว เปนผู รักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคําส่ังใดหรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเร่ืองใดถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเร่ืองนั้นไมไดกําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน นายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ
ใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได แตถามอบใหปลัดเทศบาลหรือรองปลัด
เทศบาลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ

การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการกํากับดูแลและ
กรอบนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีกําหนดไว

มาตรา ๔๘ เอกวีสติ   ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและพนักงาน
เทศบาลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ    ถาในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นเปนการสมควร
ใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการในเขตเทศบาลนั้น
มีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใชบังคับโดยอนุโลม เม่ือไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหรีบสงบันทึกการเปรียบเทียบพรอมดวยสํานวนไปยัง
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบแหงเขตทองท่ีซ่ึงเทศบาลนั้นตั้งอยูเพ่ือดําเนินการตอไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาโดยไมชักชา

มาตรา ๔๘ เตวีสติ๕๕   เม่ือพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ีไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย
ยกฐานะทองถ่ินใดเปนเทศบาลแลว ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีอยางเดียวกับอํานาจหนาท่ีของกํานันและ
ผูใหญบานบรรดาท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีหรือกฎหมายอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง

ในกรณีท่ีเทศบาลตําบลใดมีท้ังนายกเทศมนตรี และกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี
หรือกฎหมายอ่ืนในเขตเทศบาลตําบลตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

๕๕ มาตรา ๔๘ เตวีสติ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๘ จตุวีสติ๕๖   เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด

มาตรา ๔๘ ปญจวีสติ  ในกรณีท่ีบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้กลาวถึงคณะเทศมนตรี
ใหหมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกลาวถึงเทศมนตรี ใหหมายถึงรองนายกเทศมนตรี เวนแต
บทบัญญัติ มาตราใดมีขอความเปนอยางเดียวกันหรือขัดแยงกันกับบทบัญญัติในบทนี้ ใหใชบทบัญญัติในบทนี้แทน

บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังใด
ท่ีอางถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ
เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังนั้น อางถึงนายกเทศมนตรีตามบทนี้ ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงบทนี้

สวนท่ี ๓
หนาท่ีของเทศบาล

บทท่ี ๑
เทศบาลตําบล

มาตรา ๔๙๕๗  (ยกเลิก)

มาตรา ๕๐๕๘  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล
(๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(๕) ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง
(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(๗)๕๙สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ

๕๖ มาตรา ๔๘ จตุวีสติ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๗ มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๘ มาตรา ๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
๕๙ มาตรา ๕๐ (๗) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๘)๖๐ บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(๙)๖๑ หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด๖๒

มาตรา ๕๑๖๓  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้

(๑) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๒) ใหมีโรงฆาสัตว
(๓) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(๔) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(๖) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
(๘) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(๙) เทศพาณิชย

บทท่ี ๒
เทศบาลเมือง

มาตรา ๕๒๖๔ (ยกเลิก)

มาตรา ๕๓๖๕ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
(๑) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา ๕๐
(๒) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๓) ใหมีโรงฆาสัตว

๖๐ มาตรา ๕๐ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๖๑ มาตรา ๕๐ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๖๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๓ มาตรา ๕๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
๖๔ มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๕ มาตรา ๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
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(๔) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
(๕) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(๖) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
(๘) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเช่ือทองถ่ิน

มาตรา ๕๔๖๖  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้

(๑) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(๒) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(๓) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(๔) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
(๕) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
(๖) ใหมีการสาธารณูปการ
(๗) จัดทํากิจการซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข
(๘) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๙) ใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา
(๑๐) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
(๑๑) ปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน
(๑๒) เทศพาณิชย

บทท่ี ๓
เทศบาลนคร

มาตรา ๕๕๖๗ (ยกเลิก)

มาตรา ๕๖ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้
(๑) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา ๕๓
(๒) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
(๓) กิจการอยางอ่ืนซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข
(๔)๖๘ การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน

๖๖ มาตรา ๕๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
๖๗ มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๘ มาตรา ๕๖ (๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๕)๖๙ จัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม
(๖)๗๐ จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ
(๗)๗๑การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
(๘)๗๒ การสงเสริมกิจการการทองเท่ียว

มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได

บทท่ี ๓ ทวิ
การทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการรวมกับบุคคลอ่ืน๗๓

มาตรา ๕๗ ทวิ  เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เม่ือ
(๑) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินตามอํานาจหนาท่ี

อยูภายในเขตของตน
(๒) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตําบล

แหงทองถ่ินท่ีเก่ียวของและ
(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๕๗ ตรี  เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอ่ืนโดยกอตั้งบริษัทจํากัด หรือถือหุนใน
บริษัทจํากัด เม่ือ

(๑) บริษัทจํากัดนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค
(๒) เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนท่ีบริษัทนั้นจดทะเบียนไว ในกรณี

ท่ีมีหลายเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลหรือสุขาภิบาลถือหุนอยูในบริษัทเดียวกัน
ใหนับหุนท่ีถือนั้นรวมกันและ

(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
การเปล่ียนแปลงจํานวนหุนท่ีเทศบาลถืออยูในบริษัทจํากัดตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีท่ีบริษัทจํากัดท่ีเทศบาลรวมกอตั้งหรือ

ถือหุนนั้น ไมมีเอกชนถือหุนอยูดวย
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บทท่ี ๔
สหการ

มาตรา ๕๘ ถามีกิจการใดอันอยูภายในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตั้งแตสองแหงขึ้นไปท่ีจะ
รวมกันทําเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง ก็ใหจัดตั้งเปนองคการขึ้นเรียกวาสหการ มีสภาพเปนทบวงการเมือง
และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูแทนของเทศบาลท่ีเก่ียวของอยูดวย

การจัดตั้งสหการจะทําไดก็แตโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาซ่ึงจะไดกําหนดช่ือ อํานาจหนาท่ี
และระเบียบการดําเนินงานไว

การยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสินไวดวย

มาตรา ๕๙ สหการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเงินไดภายใตบังคับมาตรา ๖๖
(๕) หรือ (๖)

สวนท่ี ๔
เทศบัญญัติ

มาตรา ๖๐๗๔  เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมาย ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาท่ีของเทศบาลท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดเกินกวา

หนึ่งพันบาท

มาตรา ๖๑๗๕  เทศพาณิชยของเทศบาล ใหตราเปนเทศบัญญัติ กิจการใดท่ีเทศบาลมีรายได
หรือผลพลอยไดอันเกิดจากการกระทําตามอํานาจหนาท่ี จะไมตราเปนเทศบัญญัติก็ได

มาตรา ๖๑ ทวิ๗๖  รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(๓) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอรางเทศบัญญัติตองมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรอง

ไมนอยกวาสองคน

๗๔ มาตรา ๖๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐
๗๕ มาตรา ๖๑ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
๗๖ มาตรา ๖๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
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รางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดตอเม่ือมีคํารับรองของนายก
เทศมนตรี

มาตรา ๖๑ ตรี๗๗ รางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงิน หมายความถึงรางเทศพาณิชย หรือรางเทศบัญญัติ
วาดวยเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ดังตอไปนี้

(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเก่ียวกับ
ภาษีอากร

(๒) การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจาง

และการพัสดุ
ในกรณีเปนท่ีสงสัยวารางเทศบัญญัติใดเปนรางเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงินท่ีจะตองมีคํารับรอง

ของนายกเทศมนตรี ใหประธานสภาเทศบาลเปนผูวินิจฉัย

มาตรา ๖๒๗๘ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติใด
ในกรณีเทศบาลตําบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพ่ือสงไปยังผูวาราชการจังหวัด
พิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภาเทศบาลสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา

ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืนประธานสภา
เทศบาลภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติดังกลาว

ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสงนายกเทศมนตรี
ลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย ใหสงรางเทศบัญญัตินั้นพรอมดวย
เหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาลและใหสภาเทศบาลพิจารณาใหมภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัติคืนมา
ถาสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาล
เทาท่ีมีอยู ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นใหนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติ
และแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป แตถาสภาเทศบาลไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัต ิ
คืนจากผูวาราชการจังหวัด หรือยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของสมาชิก
สภาเทศบาลเทาท่ีมีอยู ใหรางเทศบัญญัตินั้นเปนอันตกไป๗๙

มาตรา ๖๒ ทว ิ๘๐ (ยกเลิก)

๗๗ มาตรา ๖๑ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๘ มาตรา ๖๒ แกไขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๙ มาตรา ๖๒ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๖๒ ตรี๘๑ ในกรณีท่ีสภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวย
กรรมการจํานวนสิบหาคน เพ่ือพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง โดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญ
ในรางเทศบัญญัตินั้น ท้ังนี้ ใหยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประโยชนของทองถิ่น
และประชาชนเปนสําคัญ

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงสภาเทศบาลเสนอจํานวนเจ็ดคน
และบุคคลซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงนายกเทศมนตรีเสนอจํานวนเจ็ดคน โดยใหแตงตั้งภายใน
เจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาเทศบาลมีมติไมรับหลักการ และใหกรรมการท้ังสิบส่ีคนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคล
ซ่ึงมิไดเปนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และมิไดเปน
สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ทําหนาท่ีเปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีกรรมการครบจํานวน
สิบส่ีคน

ในกรณีท่ีไมสามารถเสนอบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีเปนกรรมการหรือประธานกรรมการไดภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติ หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูวาราชการ
จังหวัดตั้งบุคคลซ่ึงมิไดเปนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี
และมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลทําหนาท่ีกรรมการหรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบตามจํานวน

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางเทศบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแต
วันท่ีไดแตงตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมสามารถ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยช้ีขาด
โดยเร็วแลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด

ใหผูวาราชการจังหวัดสงรางเทศบัญญัติท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคส่ีใหนายกเทศมนตรีโดยเร็ว แลวใหนายกเทศมนตรีเสนอรางเทศบัญญัติดังกลาวตอสภาเทศบาล
ตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัติจากผูวาราชการจังหวัด หากนายกเทศมนตรี
ไมเสนอรางเทศบัญญัตินั้นตอสภาเทศบาลภายในเวลาท่ีกําหนด ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือส่ังใหนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง

มาตรา ๖๒ จัตวา๘๒   ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ตามมาตรา
๖๒ ตรี วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภา
เทศบาลพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไมเห็นชอบใหตราเทศบัญญัตินั้น ใหรางเทศบัญญัตินั้นตกไป
และใหใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปท่ีแลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้  ใหผูวาราชการจังหวัด
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําส่ังยุบสภาเทศบาล

๘๐ มาตรา ๖๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๘๑ มาตรา ๖๒ ตรี แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๘๒ มาตรา ๖๒ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย
จะกระทํามิได

มาตรา ๖๓ นอกจากท่ีไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน เทศบัญญัตินั้นใหใชบังคับได
เม่ือประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลแลวเจ็ดวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน ถามีความระบุไวในเทศบัญญัตินั้น
วาใหใชบังคับทันที ก็ใหใชบังคับในวันท่ีไดประกาศนั้น

มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหทันทวงทีมิได คณะเทศมนตรี
อาจออกเทศบัญญัติช่ัวคราวไดเม่ือไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด และเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผยที่ สํานักงาน
เทศบาลแลวก็ใหใชบังคับได

ในการประชุมสภาเทศบาลคราวตอไป ใหนําเทศบัญญัติช่ัวคราวนั้นเสนอตอสภาเทศบาลเพ่ืออนุมัติ
ถาสภาเทศบาลอนุมัติแลว เทศบัญญัติช่ัวคราวนั้นก็เปนเทศบัญญัติตอไป ถาสภาเทศบาลไมอนุมัติ เทศบัญญัติ
ช่ัวคราวนั้นก็เปนอันตกไป แตท้ังนี้ไมกระทบถึงกิจการท่ีไดเปนไปในระหวางท่ีใชเทศบัญญัติช่ัวคราวนั้น

คําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาเทศบาลท่ีกลาวนี้ ใหทําเปนเทศบัญญัติ

สวนท่ี ๕
การคลังและทรัพยสินของเทศบาล

มาตรา ๖๕ งบประมาณประจําปของเทศบาลตองตราขึ้นเปนเทศบัญญัติ ถาเทศบัญญัติ
งบประมาณออกไมทันปใหม ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง

ถาในปใดจํานวนเงินซ่ึงไดอนุญาตไวตามงบประมาณปรากฏวาไมพอสําหรับการใชจายประจําปก็ด ี
หรือมีความจําเปนท่ีจะตองตั้งรายรับหรือรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดี ใหตราขึ้นเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
เพ่ิมเติม

มาตรา ๖๖๘๓   เทศบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
(๓) รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล
(๔) รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
(๖) เงินกูจากกระทรวงทบวงกรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด

๘๓ มาตรา ๖๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
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(๘) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให
(๙) รายไดอ่ืนใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
การกูเงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรับอนุมัติ

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว

มาตรา ๖๗๘๔   เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจาง
(๓) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ
(๔) คาใชสอย
(๕) คาวัสดุ
(๖) คาครุภัณฑ
(๗) คาท่ีดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจ ายอ่ื นใดตามขอผูกพันหรือตามท่ี มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว

มาตรา ๖๗ ทวิ๘๕  การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาล
จะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว

มาตรา ๖๗ ตรี๘๖  การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถาเปนการชําระเงินกูเม่ือถึงกําหนดชําระ
เทศบาล จะตองชําระเงินกูนั้นจากทรัพยสินของเทศบาลไมวาจะตั้งงบประมาณรายจายประเภทนี้ไวหรือไม

มาตรา ๖๘๘๗     การจายเงินคาตอบแทนแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก
สภาเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการท่ีสภาเทศบาลแตงตั้งขึ้น ใหเปนไปตามระเบียบ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

มาตรา ๖๙ ใหกระทรวงมหาดไทยตราระเบียบขอบังคับวาดวยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการ
งบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมาขึ้นไว

มาตรา ๗๐ โดยปกติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง
การบัญชี หรือการเงินอ่ืน ๆ ของเทศบาลปละคร้ัง






Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

61

สวนท่ี ๖
การควบคุมเทศบาล

มาตรา ๗๑ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นใหปฏิบัติการ
ตามอํานาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาท่ีช้ีแจงแนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบ
กิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
พนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได

ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาท่ีชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น
ใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ ใหมีอํานาจหนาท่ี ช้ีแจงแนะนําตักเตือนเทศบาลตําบล
และตรวจสอบกิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ  จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาล
หรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได

มาตรา ๗๒๘๘  เม่ือนายอําเภอ ในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น หรือผูวาราชการจังหวัด
ในกรณีแหงเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นวา นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีผูใดปฏิบัติการ
ของเทศบาลไปในทางท่ีอาจเปนการเสียหายแกเทศบาลหรือเสียหายแกราชการ และนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี ไดช้ีแจงแนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตามนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
มีอํานาจท่ีจะส่ังเพิกถอนหรือส่ังใหระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไวกอนได
แลวใหผูวาราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันท่ี
มีคําส่ัง เพ่ือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยส่ังการตามสมควร

คําส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิ
ของบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต

มาตรา ๗๓๘๙  ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวา นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
แกศักดิ์ตําแหนง หรือแกเทศบาล หรือแกราชการ ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
พรอมดวยหลักฐาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจใชดุลพินิจส่ังใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนงก็ได คําส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยใหเปนท่ีสุด

๘๘ มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๘๙ มาตรา ๗๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๗๔๙๐ เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชนของประเทศ
เปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือยุบสภา
เทศบาลก็ได

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยมีอํานาจยุบสภาเทศบาลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย

เม่ือมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหมตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในส่ีสิบหาวัน

มาตรา ๗๕ ในเม่ือเห็นจําเปนท่ีจะใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย
โดยตรง ก็ใหทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา

เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยู ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย
ตามความในวรรคกอน บรรดาอํานาจและหนาท่ีของนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดอันเก่ียวกับเทศบาลนั้น
ใหเปนอํานาจ หนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

สวนท่ี ๗
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล๙๑

มาตรา ๗๕ ทวิ  ใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวย  ปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนประธาน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน๙๒ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง๙๓

อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมอนามัย
ผูอํานวยการสํานัก งบประมาณ ผูอํานวยการสวนการปกครองทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน๙๔

เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งอีกไมเกินหาคน

๙๐ มาตรา ๗๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๙๑ สวนท่ี ๗ คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล มาตรา ๗๕ ทวิ ถึงมาตรา ๗๕ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๐๕
๙๒ คําวา “กรมมหาดไทย” แกไขเปน “กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน” โดยพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ

ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕

๙๓ คําวา “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” แกไขเปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๔๕

๙๔ คําวา “กรมมหาดไทย” แกไขเปน “กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน” โดยพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕
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ใหผู อํานวยการสวนการปกครองทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน๙๕  เปนเลขานุการ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล

ใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอขอแนะนําแกรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับกิจการเทศบาลโดยท่ัวไป

มาตรา ๗๕ ตรี  กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง
อยูในตําแหนงคราวละส่ีป

กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

มาตรา ๗๕ จัตวา   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการท่ีปรึกษา
การเทศบาลพนจากตําแหนงเม่ือ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือ

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
เม่ือกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

อาจแตงตั้งผูอ่ืนแทนได
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลผูไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอน อยูในตําแหนงตามวาระ

เทาผูท่ีตนแทน

มาตรา ๗๕ เบญจ  ในการประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล ถาประธานกรรมการ
ท่ีปรึกษาการเทศบาลไมอยูในท่ีประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลท่ีมาประชุม
เลือกกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม

มาตรา ๗๕ ฉ การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไมต่ํากวา
ก่ึงจํานวนของกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน

ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

๙๕ คําวา “กรมมหาดไทย” แกไขเปน “กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน” โดยพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕
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บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๖ ใหสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลท่ีไดจัดตั้งอยูแลว
ในวันใชพระราชบัญญัตินี้ พนจากตําแหนงและใหดําเนินการเลือกตั้งและแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหมภายใน
กําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ แตใหคณะเทศมนตรีท่ีพนจากตําแหนงดําเนินกิจการ
ในหนาท่ีของคณะเทศมนตรีตอไปจนกวาคณะเทศมนตรีท่ีแตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี เวนแตเทศบาลใด
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดส่ังแตงตั้ งเจาพนักงานเทาจํานวนคณะเทศมนตรีแหงเทศบาลนั้น
เขาดําเนินกิจการแทน ก็ใหคณะเทศมนตรีนั้นพนจากหนาท่ี

การรักษาพระราชบัญญัติ

มาตรา ๗๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอบังคับ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
     นายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๙๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซ่ึงใชบังคับอยูในเวลานี้บางมาตรายังไมเหมาะสม เชน ใหเทศบาลกูเงินไดเฉพาะจากกระทรวง ทบวง กรม หรือ
องคการตาง ๆ เทานั้น และบางกรณีก็มิไดกําหนดความรับผิดชอบผูกพันการชําระเงินกูท่ีกระทรวงการคลัง
ค้ําประกันไวใหแนนอน จึงจําเปนตองปรับปรุงเพ่ือใหเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๐๙๗

มาตรา ๑๐  สมาชิกสภาเทศบาลประเภทท่ีสองแหงเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงอยูแลว  ในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงอยูในตําแหนงไดตอไปจนถึงคราวออกตามวาระ และถาตําแหนงวางลงเพราะเหตุอ่ืน
กอนถึงคราวออกตามวาระจะแตงตั้ งสมาชิกขึ้นแทนตอไป ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได

๙๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๒/ตอนท่ี ๙๘/หนา๑๖๒๕/๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๘
๙๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๔/ตอนท่ี ๑๑/หนา๓๔๕/๒๙ มกราคม  ๒๕๐๐
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มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสมควรท่ีจะยกเลิกสมาชิกสภาเทศบาล
ประเภทท่ีสอง เพ่ือใหมีแตสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงราษฎรเปนผูเลือกตั้งแตประเภทเดียวกับแกไขเพ่ิมเติมไมตอง
ใหมีการแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ และวิทยฐานะเปนสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเปนผูเร่ิมการสําหรับทองถ่ินท่ีเปน
สุขาภิบาลอยูกอนแลวจัดตั้งขึ้นเปนเทศบาล เพราะทองถ่ินท่ีเปนสุขาภิบาลอยูกอนแลวนั้นไดมีการปฏิบัติหนาท่ีของ
ทองถ่ินตอเนื่องกันมาโดยมีกรรมการเลือกตั้งจากราษฎร เขาสมทบเปนกรรมการสุขาภิบาลอยูแลว จึงไมจําเปน
ตองใหมีสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเปนผูเร่ิมการอีก นอกจากนี้การเปล่ียนช่ือเทศบาลยังไมมีบทบัญญัติระบุไว
ชัดแจงวาจะกระทําได โดยวิธีใดเพ่ือไมใหมีปญหาจึงสมควรจะไดมีบทบัญญัติไวเสียใหชัดวาการเปล่ียนชื่อเทศบาล
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕๙๘

มาตรา ๖ ในกรณีท่ีเห็นสมควรกระทรวงมหาดไทยอาจแตงตั้งขาราชการไปดํารงตําแหนง
หรือปฏิบัติกิจการของเทศบาลใดเปนการช่ัวคราวได โดยไมขาดจากความเปนขาราชการและคงไดรับเงินเดือน
ทางสังกัดเดิม ถาแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงอ่ืน ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับกระทรวงเจาสังกัด
กอนแตงตั้ง

ใหขาราชการผูไดรับแตงตั้งมีฐานะอยางเดียวกับพนักงานเทศบาลทุกประการ

มาตรา ๗ การจัดทํากิจการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบาลใดใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

ความในวรรคกอนไมกระทบกระท่ังกิจการใด ๆ  ท่ีเทศบาลจัดทําอยู ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือแกไขขอขัดของทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล และเพ่ือกําหนดรายจายของเทศบาลใหสอดคลองกับหลักการงบประมาณ

๙๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๙/ตอนท่ี ๑๘/หนา๒๐๐/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๐๕
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พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐๙๙

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ยังมีขอขัดของเก่ียวกับการมอบหมายอํานาจของคณะเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีในการปฏิบัติงาน
ประจําท้ังการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติและอัตราคาปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติก็ยังไมอยูในระดับท่ีสมควร
จึงเห็นสมควรแกไขพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนี้

๑. ใหคณะเทศมนตรีมอบอํานาจใหนายกเทศมนตรี เทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลหรือนายก
เทศมนตรีจะมอบอํานาจใหเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลทํากิจการใด ๆ ซ่ึงมีลักษณะเปนงานประจําตามปกติ
ซ่ึงกฎหมายระบุวาเปนอํานาจหนาท่ีของคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีได

๒. แกไขบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติของนายกเทศมนตรี
และเทศมนตรี เพ่ือใหมีอํานาจส่ังเรียกพยานมาเพ่ือบันทึกถอยคําประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคดีได
ถาไมมาใหถือวาเปนการขัดคําส่ังเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๓. แกไขอัตราคาปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติใหสูงขึ้นจากหนึ่งรอยบาทเปนหนึ่งพันบาท

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑๑๐๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซ่ึงใชบังคับอยูในปจจุบันเทศบาลยังไมอาจจัดทํากิจการในหนาท่ีบางอยางนอกเขตเทศบาล หรือลงทุนรวมกับ
ราชการสวนทองถ่ินหรือบุคคลอ่ืนได ฉะนั้น เพ่ือใหเทศบาลดําเนินกิจการดังกลาวใหเปนประโยชนแกประชาชน
ในทองถ่ินยิ่งขึ้น จึงตองแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยเทศบาลบางมาตราเสียใหม

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕๑๐๑

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗๑๐๒

มาตรา ๔ ใหเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซ่ึงยังไมมีโรงรับจํานําหรือสถานสินเช่ือทองถ่ิน
จัดตั้งโรงรับจํานําหรือสถานสินเช่ือทองถ่ินขึ้นภายในกําหนดสามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตถามีเหตุ
อันสมควรรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตใหขยายเวลาตอไปไดอีกไมเกินสองป

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๙๙  ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๔/ตอนท่ี ๒๖/หนา๑๔๘/๒๑ มีนาคม  ๒๕๑๐
๑๐๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕/ตอนท่ี ๔๖/หนา๒๖๖/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑
๑๐๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๒๐๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
๑๐๒  ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนท่ี ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๑๗
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ไดกําหนดหนาท่ีตาง ๆ  ใหเทศบาลตองจัดทําภายในเขตเทศบาล แตกิจการบางอยางท่ีเปนประโยชนแกประชาชน
ผูยากจน คือกิจการโรงรับจํานําและกิจการสถานสินเช่ือเทศบาลยังมิไดมีหนาท่ี ท่ีจําตองจัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติน ี้
และโดยท่ีพิจารณาเห็นวากิจการโรงรับจํานําและกิจการสถานสินเช่ือธนาภิบาลเปนแหลงท่ีอํานวยชวยเหลือ
ประชาชนผูยากจนในกรณีท่ีมีความจําเปนเก่ียวกับการเงินเพ่ือยังชีพของครอบครัว สมควรกําหนดใหเทศบาลมีหนาท ี่
ตองจัดใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือกิจการสถานสินเช่ือธนาภิบาลภายในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร
ทุกแหงเพ่ือชวยเหลือประชาชนผูยากจนตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙๑๐๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
บางมาตรายังไมเหมาะสม โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ ไดกําหนดให
ผูวาราชการจังหวัดตองสงรางเทศบัญญัติท่ีสภาเทศบาลไมรับหลักการ และผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย
กับสภาเทศบาลท่ีไมรับหลักการ เพ่ือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซ่ึงทําใหเกิดความลาชาและ
ไมคลองตัวในการบริหารงานทองถ่ิน สมควรแกไขใหเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๐๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากในปจจุบันนี้ กิจการงานของเทศบาลเมือง
ไดเพ่ิมภาระและความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคม การเศรษฐกิจ การศึกษา การผังเมือง
การสาธารณูปโภค และการบริการแกสาธารณะ แตจํานวนเทศมนตรีของเทศบาล ยังมีจํานวน ๒ คน เทากับเทศบาล
ตําบลท่ีกําหนดไวในมาตรา ๔๙ ความรับผิดชอบในภาระตาง ๆ  ปจจุบันเทากับเทศบาลนครซ่ึงมีเทศมนตรี ถึง ๔ คน
ดวยเหตุดังกลาวจึงสมควรแกไขเพ่ิมจํานวนเทศมนตรีตามสัดสวนของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลและ
ความรับผิดชอบในภาระตาง ๆ ท่ีนับวันยิ่งสลับซับซอนขึ้น

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๐๕

มาตรา ๑๔ บรรดากิจการท้ังหลายท่ีสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซ่ึงพนจากตําแหนง
ตามผลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกระทําไปกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หรือจนถึงวันท่ี
มีการยุบสภาเทศบาลใหเปนอันใชบังคับไดและมีผลผูกพันเทศบาล

๑๐๓  ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หนา ๓๗/๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๙
๑๐๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนท่ี ๑๓๑/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๒๓ สิงหาคม  ๒๕๒๓
๑๐๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๕ ก / หนา ๑/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒
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มาตรา ๑๕ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง
ไวแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับตอไปตามระยะเวลาท่ีผูวาราชการจังหวัด ประกาศกําหนด

มาตรา ๑๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนด
หลักการ ในการจัดระเบียบการปกครองสวนทองถ่ินขึ้นใหมเพ่ือใหเปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเทศบาลในสวนของวาระ การดํารง
ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล ขอหามและการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพนจากตําแหนง
เทศมนตรีและคณะเทศมนตรี การยุบสภาเทศบาล รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของเทศบาลใหสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๐๖

มาตรา ๒๐ บรรดาสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีซ่ึ งดํารงตําแหนงอยู ในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๒๑ ใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับเทศบาลทุกแหงนับแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เปนตนไปเวนแตกรณีท่ี
บัญญัติไวโดยเฉพาะดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีท่ีตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแหงใด
โดยเปนการเลือกตั้งท่ัวไปเพราะเหตุมีการยุบสภาหรือถึงคราวออกตามวาระ และเปนการเลือกตั้งของเทศบาลแหงนั้น
ในคร้ังแรกนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตามบทท่ี ๒ ทวิ นายกเทศมนตรีในคราวเดียวกัน โดยมิใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ แตเม่ือสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีท่ีมาจาก
การเลือกตั้งในคร้ังดังกลาวเขารับตําแหนงแลว ใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับเทศบาลแหงนั้น

(๒) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงฐานะเทศบาลตําบลแหงใดเปนเทศบาลเมืองกอนถึงวันท่ี
๑ มกราคม ๒๕๕๐ ใหนําความใน (๑) มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลเมืองนั้นดวยโดยอนุโลม

๑๐๖ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนท่ี ๔๑ ก/ หนา ๑๒/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓
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การบริหารเทศบาลตําบลใหดําเนินการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี ตามบทท่ี ๒ คณะเทศมนตรี
ตอไป ท้ั งนี้  จนกวาจะมีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขึ้ นใหมเปนการเลือกตั้ งท่ั วไปหลังจากวันท่ี  ๑ มกราคม ๒๕๕๐
ในกรณีเชนวานี้ใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาใชบังคับสําหรับการเลือกตั้งคร้ังท่ีจะจัดใหมีขึ้นนั้น

มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีเทศบาลใดไดกําหนดวันเลือกตั้งไวแลวกอนวันจัดทําประชามติตามมาตรา ๒๑
แหงพระราชบัญญัตินี้  ใหดําเนินการเลือกตั้งในรูปแบบคณะเทศมนตรีตอไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
กอนการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๓ ในระหวางท่ีไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี
เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

ในการสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี ใหเทศบาลเรียกเก็บคาสมัครเปนเงินจํานวนหาพันบาท
ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ใหถือเขตเทศบาลเปนเขตเลือกตั้ง
ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในคราวเดียวกันใหใชหนวยเลือกตั้ง

ท่ีเลือกตั้ง เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจาหนาท่ีคะแนน และบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ
เลือกตั้งรวมกันก็ได

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามท่ีกระทรวง
มหาดไทยกําหนด

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปโดยเรียบรอย กระทรวงมหาดไทยอาจออกระเบียบ
กําหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได

มาตรา ๒๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนด
ใหคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบ
ของสภาทองถ่ิน และการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารเทศบาลจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน
ท่ีใหนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภาเทศบาล เปนใหนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
ของราษฎรในเขตเทศบาล เพ่ื อใหราษฎรไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของราษฎรในทองถ่ิ นโดยตรง
นอกจากนี้  สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานของสภาเทศบาลใหเหมาะสมและสอดคลองกันดวย จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐๗

มาตรา ๖๓ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ ใหแกไขคําวา “กรมมหาดไทย”
เปน “กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน” และคําวา “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา
โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว
และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนง
หรือผู ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ
ใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ
เพ่ือใหผู เก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใด
ไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว
โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปล่ียนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี
ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาท่ี และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจ
ท่ีมีการตัดโอนจากสวนราชการ เดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมท้ังตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๐๘

มาตรา ๔๖ บรรดาสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ซ่ึ งดํารงตําแหนงอยู ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับใหดํารงตําแหนงตอไปจนกว าจะครบวาระหรือ
มีการยุบสภาเทศบาล ในกรณีเชนวานี้ ใหบทบัญญัติในสวนท่ี ๒ บทท่ี ๑ สภาเทศบาลและบทท่ี ๒ คณะเทศมนตรี
ในสวนท่ี ๔ เทศบัญญัติ และในสวนท่ี ๖ การควบคุมเทศบาลแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
กอนการแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๗ ในวาระเร่ิมแรกเปนเวลาส่ีปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนําบทบัญญัติ
ในมาตรา ๔๘ เบญจ (๒) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาใชบังคับกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

๑๐๗    ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/ หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
๑๐๘  ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๒๔ ก/ หนา ๑/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๘ บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนดการจายเงินเดือน
เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี การจายเงินคาปวยการแกประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการท่ีสภาเทศบาลแตงตั้งขึ้น ท่ีใชบังคับ
อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชตอไปจนกวาจะไดมีการออกระเบียบตามมาตรา ๔๘ จตุวีสติ และมาตรา
๖๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
กําหนดรูปแบบการบริหารเทศบาลเปนสองรูปแบบ คือ รูปแบบคณะเทศมนตรีและรูปแบบนายกเทศมนตรีเพ่ือให
การบริหารเทศบาลเปนไปในรูปแบบเดียวกัน โดยใหนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและ
เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินประกอบกับมีบทบัญญัติ
บางมาตรายังไมเหมาะสมกับการบริหารงานของเทศบาล เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๐๙

มาตรา ๔๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล มีบทบัญญัติ
บางประการไมเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบันเปนการจํากัดสิทธิของประชาชน ท้ังสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งและ
สิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนดุลพินิจของประชาชนโดยเสรีจึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

๑๐๙   ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๕ ก/ หนา ๗/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
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พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. ๒๕๓๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

เปนปท่ี ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหารของตําบล

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
“หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน

ท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอดวย

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนท่ี ๕๓ ก/หนา ๑๑/๒ ธันวาคม ๒๕๓๗
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“ตําบล” หมายความวา ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี ท่ีอยูนอกเขต
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และในกรณีท่ีตําบลใดมีพ้ืนท่ีอยูท้ังในและนอกเขตหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน ใหหมายความถึงเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน

“คณะผูบริหาร” ๒    (ยกเลิก)

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแตงตั้งเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศท่ี มีผลเปนการท่ัวไปเม่ื อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได

หมวด ๑
สภาตําบล

มาตรา ๖ ในตําบลหนึ่งใหมีสภาตําบลสภาหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้
ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล

สวนท่ี ๑
สมาชิกสภาตําบล

มาตรา ๗ สภาตําบลประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงไดแก กํานัน ผูใหญบานของทุกหมูบาน
ในตําบลและแพทยประจําตําบล และสมาชิกซ่ึงไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในแตละหมูบานในตําบลนั้นเปนสมาชิก
สภาตําบลหมูบานละหนึ่งคน

มาตรา ๘๓ ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

มาตรา ๙๔ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

(๑) มีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของตําบลท่ีสมัคร
รับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “คณะผูบริหาร” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖

๓ มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน
คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน
เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอ่ืนเชนเดียวกับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

มาตรา ๑๐ ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ 
และวิธีการท่ีกําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๑๑ สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิไดมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งขึ้นใหม ใหสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีไดตอไป

มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภาตําบลซ่ึ งได รับเลือกตั้ ง
พนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้

(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับแต

วันลาออก
(๓) มีการยุบสภาตําบล
(๔)๕ เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลท่ีตนดํารงตําแหนง

หรือในกิจการท่ีกระทําใหแกสภาตําบลนั้น
(๕) สภาตําบลมีมติ ใหพนจากตําแหนงโดยเห็นว ามีความประพฤติในทางท่ี จะนํามา

ซ่ึงความเส่ือมเสียประโยชนของตําบล มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
สภาตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู

(๖) นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนง เม่ือไดสอบสวนแลวปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิไดอยูประจําในหมูบานท่ีไดรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน
เกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลติดตอกันสามคร้ังโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

(๗) ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนง เม่ือไดสอบสวนแลวปรากฏวาบกพรองในทาง
ความประพฤติ

วรรคสอง๖   (ยกเลิก)

๕ มาตรา ๑๒ (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๖ มาตรา ๑๒ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๑๓๗ เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะครบวาระการดํารง
ตําแหนงใหมีการเลือกตั้งภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีครบวาระ

มาตรา ๑๔๘ เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้ งวางลงเพราะเหตุ อ่ืนใดนอกจากครบวาระ
ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวางภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระการดํารงตําแหนง
ท่ีเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู

สมาชิกสภาตําบลผู ซ่ึงไดรับเลือกตั้งแทนนั้นใหอยู ในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยู
ของผูซ่ึงตนแทน

มาตรา ๑๕  เม่ือมีการยุบและรวมเขตหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี ใหสมาชิก
สภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งของหมูบานเดิมท่ีถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งอยูตอไป
จนกวาสมาชิกภาพจะส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๒

เม่ือมีการแยกพ้ืนท่ีบางสวนของหมูบานใดขึ้นเปนหมูบานใหม ใหสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้ง
ของหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึ งได รับเลือกตั้ งอยู ตอไป โดยใหสมาชิกสภาตําบลท่ี มีภู มิลําเนาอยู ในหมูบานใด
เปนสมาชิกสภาตําบลของหมูบานนั้นจนกวาสมาชิกภาพจะส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๒ และใหนายอําเภอจัดใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งใหครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดท้ังหมูบานเดิมและหมูบาน
ท่ีจัดตั้งขึ้นใหมเพ่ือเปนสมาชิกสภาตําบลท่ีหมูบานนั้นตั้งอยู ในเขต ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศตั้งหมูบานใหม 
และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของสมาชิกอ่ืนในตําบลนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนง
ท่ีเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู๙

วรรคสาม๑๐ (ยกเลิก)

มาตรา ๑๖ สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบลคนหนึ่ง
ซ่ึงนายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล

รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป
รองประธานสภาตําบลพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนงตามวรรคสอง เม่ือ
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับแต

วันลาออก
(๒) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา ๑๒

๗ มาตรา ๑๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๘ มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๙ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕)

พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐ มาตรา ๑๕ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๑๗ ประธานสภาตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาตําบล และมีหนาท่ีดําเนินการประชุม
ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

รองประธานสภาตําบลมีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเม่ือประธานสภาตําบลไมอยู
ในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือตามท่ีประธานสภาตําบลมอบหมาย

เม่ือประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไมอยู ในท่ีประชุมใหสมาชิกสภาตําบล
ท่ีมาประชุมเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวนั้น

มาตรา ๑๘ ใหมีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งคร้ัง การประชุมตองมีสมาชิก
สภาตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยูจึงจะเปนองคประชุม

การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมากเวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกสภาตําบลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน

ในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

มาตรา ๑๙ สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการท่ีปฏิบัติงาน
ในตําบลนั้นหรือจากบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘

ใหนายอําเภอเปนผูแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภาตําบล

มาตรา ๒๐ เลขานุการสภาตําบลมีหนาท่ี รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม
และงานอ่ืนใดตามท่ีสภาตําบลมอบหมาย

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาตําบลและเลขานุการ
สภาตําบลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

สวนท่ี ๒
อํานาจหนาท่ีของสภาตําบล

มาตรา ๒๒ สภาตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณ
ของสภาตําบล เสนอแนะสวนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบลปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตําบล
ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีและหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด

มาตรา ๒๓  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายในตําบล ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๓) จัดใหมีและรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ําทางเดิน และท่ีสาธารณะ

รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
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(๔) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
(๕) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ

มาตรา ๒๔๑๑  กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้
ตองไมเปนผู มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลท่ีตนดํารงตําแหนงหรือในกิจการที่กระทํา
ใหแกสภาตําบลนั้น

ในกรณีท่ีกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลกระทําการฝาฝนตามท่ีบัญญัติในวรรคหนึ่ง
ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี
โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสม
กับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี

มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหนาท่ีของกํานันและผู ใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองท่ีในสวนท่ีเก่ียวกับกิจการใดท่ีกําหนดไวแลวในแผนพัฒนาตําบล ใหกํานันและผูใหญบานดําเนินการ
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาตําบล

มาตรา ๒๖ ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของสวนราชการหรือหนวยงานใดในพ้ืนท่ีตําบลใด
ใหสวนราชการหรือหนวยงานนั้นคํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลนั้นดวย

มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบลเปนผู รับผิดชอบดําเนินกิจการ
ตามมติของสภาตําบล แตสภาตําบลอาจมอบหมายใหสมาชิกสภาตําบลผูอ่ืนดําเนินกิจการแทนเฉพาะกรณีได

ในการทํานิติกรรมของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบลและสมาชิกสภาตําบล
อีกหนึ่งคนรวมกันมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๒๘ เม่ือไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํากิจการนอกเขต
สภาตําบล หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินอ่ืนเพ่ือทํากิจการรวมกันไดเม่ือไดรับความยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหาร
สวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของและกิจการนั้นเปนกิจการท่ีจําเปนตองทํา
และเปนการเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน

๑๑ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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สวนท่ี ๓
รายไดและรายจายของสภาตําบล

มาตรา ๒๙ สภาตําบลมีรายได ซ่ึ งองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรใหตามหลักเกณฑ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังตอไปนี้

(๑) ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอ่ืน
อันเกิดจากการฆาสัตวท่ีจัดเก็บไดในตําบลนั้น

(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไวท่ีจัดเก็บไดในตําบลนั้น
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันท่ีเก็บเพ่ิมขึ้นตามขอบัญญัติ

จังหวัดในเขตตําบลนั้น
(๔) ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ท่ีองคการบริการสวนจังหวัดไดรับจัดสรร
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร
(๖) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร

มาตรา ๓๐ ทุกปงบประมาณใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกสภาตําบลเปนเงินอุดหนุน

มาตรา ๓๑ สภาตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากทรัพยสินของสภาตําบล
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภคของสภาตําบล
(๓) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให
(๔) เงินอุดหนุนและรายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
(๕) รายไดอ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเปนของสภาตําบล

มาตรา ๓๒ รายไดของสภาตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากร และไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

มาตรา ๓๓ สภาตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจาง
(๓) เงินคาตอบแทนอ่ืนๆ
(๔) คาใชสอย
(๕) คาวัสดุ
(๖) คาครุภัณฑ
(๗) คาท่ีดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอ่ืนๆ
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(๘) คาสาธารณูปโภค
(๙) เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน
(๑๐) รายจายอ่ืนใดตามขอผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

กําหนดไว

มาตรา ๓๔ เงินคาตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบล สมาชิกสภาตําบลและ
เลขานุการสภาตําบล ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมของสภาตําบล
ใหจัดทําเปนขอบังคับตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ถาในระหวางปงบประมาณใด รายจายซ่ึงกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจายประจําปนั้น
หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณใหจัดทําขอบังคับงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

เม่ือสภาตําบลจัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติมเสร็จแลว ใหเสนอนายอําเภอเพ่ืออนุมัติ

ถาขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหม ใหใชขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป
กอนนั้นไปพลางกอน

มาตรา ๓๖ ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพยสิน
การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมา

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานอ่ืนๆ ของสภาตําบล ใหสภาตําบล
ตองปฏิบัติดวยก็ได

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงลักษณะของพ้ืนท่ี จํานวนประชากร
รายได ความคลองตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบลดวย

มาตรา ๓๗ ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอ่ืนๆ
ของสภาตําบล

สวนท่ี ๔
การกํากับดูแลสภาตําบล

มาตรา ๓๘ นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับของทางราชการ

ในกรณีท่ีปรากฏวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย กอหรืออาจกอ
ใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ นายอําเภอมีอํานาจยับยั้ง
การดําเนินการดังกลาวไวเปนการช่ัวคราวไดและรายงานไปยังผูวาราชการจังหวัดเพ่ือวินิจฉัย
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ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลไมชอบดวยกฎหมาย กอหรืออาจกอ
ใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ส่ังการใหสภาตําบลระงับการดําเนินการดังกลาว

ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยชอบแลว ใหผูวาราชการ
จังหวัดส่ังเพิกถอนการยับยั้งของนายอําเภอ แตถานายอําเภอไมรายงานผูวาราชการจังหวัดภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ียับยั้ง หรือผูวาราชการจังหวัดไมวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเร่ือง ใหการยับยั้งของ
นายอําเภอและอํานาจส่ังการของผูวาราชการจังหวัดเปนอันส้ินสุดลงตั้งแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว

มาตรา ๓๙ หากปรากฏวาสภาตําบลกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ผูวาราชการจังหวัดอาจส่ังยุบ
สภาตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ และเม่ือผูวาราชการจังหวัดส่ังยุบสภาตําบลแลว ใหสภาตําบลยังคง
ประกอบดวยสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงท้ังหมดจนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งใหม

ในกรณี ท่ี การยุบสภาตําบลตามวรรคหนึ่ งเปนผลจากการกระทําของกํานัน ผู ใหญบ าน
หรือแพทยประจําตําบล ซ่ึงเปนสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง หรือบุคคลดังกลาวไดรวมกระทําการดวย
ใหผูวาราชการจังหวัด ส่ังใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล แลวแตกรณี
โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสม
กับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี และถาสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงเหลืออยูไมถึงก่ึงหนึ่ง
ของสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงท้ังหมดใหผู วาราชการจังหวัดแตงตั้งบุคคลตามจํานวนท่ีเห็นสมควร
เขารวมปฏิบัติหนาท่ีกับสมาชิกสภาตําบล โดยตําแหนงท่ีเหลืออยูจนกวาจะมีการเลือกตั้งกํานัน ผูใหญบาน
หรือแพทยประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งใหม

หมวด ๒
องคการบริหารสวนตําบล

มาตรา ๔๐ สภาตําบลท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามป ี
เฉล่ียไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท หรือตามเกณฑรายไดเฉล่ียในวรรคสอง อาจจัดตั้งเปนองคการบริหาร
สวนตําบลได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นใหระบุช่ือ
และเขตขององคการบริหารสวนตําบลไวดวย

การเปล่ียนแปลงเกณฑรายไดเฉล่ียของสภาตําบลตามวรรคหนึ่งใหทําเปนประกาศของกระทรวง
มหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๔๑ สภาตําบลท่ีไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๐ ใหพนจากสภาพ
แหงสภาตําบลนับแตวันท่ีไดประกาศจัดตั้งขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลเปนตนไป

บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาท่ีของสภาตําบลตามวรรคหนึ่ง
ใหโอนไปเปนขององคการบริหารสวนตําบล
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มาตรา ๔๑ ทว ิ๑๒  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น โดยใหนํามาตรา ๔๐
และมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๑ ตร ี๑๓ สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีเขตติดตอกัน ภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น
โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินไวใน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย

ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการรวมตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม

มาตรา ๔๑ จัตวา๑๔ ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบลท้ังหมดและองคการ
บริหารสวนตําบลใดท่ีมีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคน โดยใหรวมพ้ืนท่ีเขากับองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน
หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ มีเหตุ
ดังกลาว

การรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินใดตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น

การสํารวจเจตนารมณของประชาชนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
องคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคนแตมีสภาพพ้ืนท่ีเปนเกาะหรือ

โดยสภาพทางภูมิศาสตรไมสามารถติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
ท่ีจะไปรวมไดโดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งกับองคการบริหารสวนตําบลนั้นก็ได

ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการยุบและรวม
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

มาตรา ๔๑ เบญจ๑๕  สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจแยกพ้ืนท่ีบางสวนไปรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน หรือรับพ้ืนท่ีบางสวนของสภาตําบล
หรือองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืนมารวมดวยได โดยทําเปนประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทยและให กําหนดเขตใหมของหน วยการบริหารราชการสวนทองถ่ิ นไว ในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย

การสํารวจเจตนารมณเก่ียวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพ้ืนท่ีในเขตสภาตําบล หรือองคการ
บริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

๑๒ มาตรา ๔๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๓ มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึ่ ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๔ มาตรา ๔๑ จัตวา แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๕ มาตรา ๔๑ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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การโอนงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิเรียกรอง หนี้ เจาหนาท่ีของสภาตําบล หรือพนักงานสวนตําบล
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ใหสภาตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินผูโอนและผู รับโอน
ตกลงกัน ในกรณีท่ีตกลงกันไมไดใหเปนไปตามท่ีผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด

มาตรา ๔๑ ฉ๑๖ ในกรณีท่ีมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี มาตรา ๔๑ จัตวา
หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเปนเหตุใหตองเพ่ิมจํานวนสมาชิกสภาของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
ใหดําเนินการเลือกตั้งเพ่ือใหมีสมาชิกครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด และใหผู ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับ
วาระท่ีเหลืออยูของสมาชิกอ่ืนในหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงท่ีเหลืออยู
ไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสมาชิกของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้นประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู

มาตรา ๔๒๑๗  ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการเทศบาล อาจจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล
ขึ้นเปนเทศบาลไดโดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย

องคการบริหารสวนตําบลท่ีไดจัดตั้งเปนเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพแหงองคการบริหาร
สวนตําบล รวมท้ังใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลง และนายกองคการบริหารสวนตําบล
พนจากตําแหนงนับแตวันท่ีไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเปนเทศบาลเปนตนไป

บรรดางบประมาณ ทรัพย สิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้  พนักงานสวนตําบลและลูกจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนของเทศบาลท่ีจัดตั้งขึ้นนั้น

บรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดใชบังคับในเร่ืองใดอยูกอนแลวใหยังคงใชบังคับ
ไดตอไปเปนการช่ัวคราว จนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเร่ืองนั้นขึ้นใหม

มาตรา ๔๓ องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน

มาตรา ๔๔๑๘ องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายก
องคการบริหารสวนตําบล

สวนท่ี ๑
สภาองคการบริหารสวนตําบล

มาตรา ๔๕๑๙  สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวนหมูบานละสองคน ซ่ึงเลือกตั้ งขึ้นโดยราษฎรผู มีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น

๑๖ มาตรา ๔๑ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๗ มาตรา ๔๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๘ มาตรา ๔๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๙ มาตรา ๔๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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ในกรณีท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น
ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลใด
มีเพียงสองหมูบานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวน
หมูบานละสามคน

หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง

มาตรา ๔๖๒๐  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการ

ขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ

มาตรา ๔๗๒๑  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

ใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม

มาตรา ๔๗ ทวิ๒๒  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

(๑) มีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของตําบลท่ีสมัคร
รับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน
คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน
เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอ่ืนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

๒๐ มาตรา ๔๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๑ มาตรา ๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๒ มาตรา ๔๗ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๗ ตร ี๒๓   สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงเม่ือ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภาองคการ

บริหารสวนตําบล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ
(๔) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสามคร้ังติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๕) มิไดอยูประจําในหมูบานท่ีไดรับเลือกตั้งเปนระยะเวลาติดตอกันเกินหกเดือน
(๖) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคการบริหารสวนตําบลนั้น

เปนคู สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นหรือท่ีองคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ ทวิ
(๘) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทาง

ท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนตําบล หรือกระทําการอันเส่ือมเสีย
ประโยชนของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาองคการบริการสวนตําบล
พิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยู  ท้ังนี้  ถาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูนั้นมิไดอุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ภายในกําหนดเวลาอุทธรณหรือโตแยงใหสมาชิกสภาพส้ินสุดลงนับแตวันท่ีครบระยะเวลาอุทธรณ
หรือโตแยงดังกลาว

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดส้ินสุดลงตาม (๘) ผูนั้น
อาจอุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังนายอําเภอไดภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีรับทราบ
มติของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยระบุขออุทธรณหรือขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายประกอบดวย
และใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยใหเสร็จส้ินภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณหรือโตแยงคําวินิจฉัย
ของนายอําเภอใหเปนท่ีสุด

(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนไมนอยกวาสามในส่ี
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดส้ินสุดลงตาม (๔)
(๕) (๖) หรือ (๗) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนท่ีสุด

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงตาม (๙) พรอมกันท้ังหมด
ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล

๒๓ มาตรา ๔๗ ตรี แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๘  สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึงเลือกจาก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงตั้งประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล

มาตรา ๔๙๒๔ ประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนง
จนครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล

มาตรา ๕๐๒๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ

(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
(๓) ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒
ผู ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนงตาม (๓) จะดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกไมได ตลอดอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น

มาตรา ๕๑ เม่ือตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวางลง
เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแทน
ตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลงและใหผูซ่ึงไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนง
ไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน

มาตรา ๕๒๒๖  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีดําเนินการประชุมและดําเนิน
กิจการอ่ืนใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีชวยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติการตามหนาท่ี และกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย

ในกรณีท่ีไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอยู 
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดหรือไมปฏิบัติหนาท่ี ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาท่ีแทน

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคร้ังใด ถาไมมีผูปฏิบัติหนาท่ีประธานในท่ีประชุม
ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีมาประชุมเลือกกันเองเพ่ือทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุม
ในคร้ังนั้น

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคร้ังใด ถาผูทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมส่ังปดประชุม
กอนหมดระเบียบวาระการประชุม แตมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอยูในท่ีประชุมครบองคประชุมและ

๒๔ มาตรา ๔๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๕ มาตรา ๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๖ มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเทาท่ีมีอยู
ในท่ีประชุมเสนอใหเปดประชุม ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบ
วาระการประชุมหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลจะไดมีมติใหปดประชุม และใหนําความในวรรคสามและวรรคส่ี
มาใชบังคับกับกรณีดังกลาว๒๗

มาตรา ๕๓๒๘ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหาร
สวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินส่ีสมัย วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด

นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคร้ังแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมคร้ังแรกไดตามกําหนดเวลา
ในวรรคสอง หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลได นายอําเภออาจเสนอผู วาราชการ
จังหวัดใหมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตอง
ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ

มาตรา ๕๔ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลตามสมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม

ในกรณีท่ียังไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหนายอําเภอเปนผูเรียกประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม

มาตรา ๕๕๒๙  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการจําเปนเพ่ือประโยชนขององคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู
อาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอเปดประชุมวิสามัญ ถาเห็นสมควรใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได

สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาต
จากนายอําเภอ

๒๗มาตรา ๕๒ วรรคหา แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๘ มาตรา ๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๙ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยูจึงจะเปนองคประชุม

ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม

มาตรา ๕๖/๑๓๐  ในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
มีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลในเร่ืองใดอันเก่ียวกับ
งานในหนาท่ีได

มาตรา ๕๗๓๑ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการ
และจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความรู
ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาองคการบริหารสวนตําบล

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือครบอายุของสภาองคการบริหาร
สวนตําบล หรือเม่ื อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติ
ใหพนจากตําแหนง

สวนท่ี ๒
นายกองคการบริหารสวนตําบล๓๒

มาตรา ๕๘๓๓ ใหองคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งซ่ึงมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

มาตรา ๕๘/๑๓๔ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
และตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย

(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาตําบล

สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา

๓๐  มาตรา ๕๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๑  มาตรา ๕๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๒  สวนท่ี ๒ นายกองคการบริหารสวนตําบล ชื่อของสวนท่ี ๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

 บริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๓  มาตรา ๕๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๔  มาตรา ๕๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๓) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน
คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ินหรือเลขานุการหรือท่ีปรึกษาของผูบริหารทองถ่ิน
เพราะเหตุท่ีมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

มาตรา ๕๘/๒๓๕   ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงนับตั้ งแตวันเลือกตั้ ง
และมีระยะการดํารงตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง

มาตรา ๕๘/๓๓๖  นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ซ่ึงมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายไดไมเกินสองคน และอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลคนหนึ่งซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือเจาหนาท่ีของรัฐได

มาตรา ๕๘/๔๓๗รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๕๘/๑

มาตรา ๕๘/๕๓๘กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับหนาท่ี ใหประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบล โดยไม มีการลงมติ  ท้ั งนี้  ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ งนายกองคการบริหารสวนตําบล

กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเปนเรงดวน
ซ่ึงปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร นายกองคการบริหารสวนตําบล
จะดําเนินการไปพลางกอนเทาท่ีจําเปนก็ได เม่ือไดมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว ใหประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
แถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหกระทําโดยเปดเผย โดยนายก
องคการบริหารสวนตําบลตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทุกคนท่ีมาประชุมดวย

หากนายกองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลได 
ใหนายอําเภอแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาองคการ

๓๕ มาตรา ๕๘/๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๖ มาตรา ๕๘/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๗ มาตรา ๕๘/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๘ มาตรา ๕๘/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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บริหารสวนตําบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจงคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกองคการบริหารสวนตําบลไดแถลง
นโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว 
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป

คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย

มาตรา ๕๘/๖๓๙นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูซ่ึง
นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลและมีสิทธิแถลง
ขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตนตอท่ีประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรา ๕๘/๗๔๐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหา
เก่ียวกับการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยไมมีการลงมติ

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนดวันสําหรับการอภิปรายท่ัวไปซ่ึ งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันท่ีได รับญัตติ
แลวแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ

การขอเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรานี้ จะทําไดคร้ังเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง

มาตรา ๕๙๔๑   นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ
และขอบังคับของทางราชการ

(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนตําบล
(๔) วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย
(๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
(๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน

๓๙ มาตรา ๕๘/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๐ มาตรา ๕๘/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๑ มาตรา ๕๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๖๐๔๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบล

อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไป
ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย

ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลตามลําดับท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด แตงตั้งใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด ใหผู รักษาราชการแทนทําหนาท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ี
เชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบลในระหวางรักษาราชการแทนดวย

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ  หรือคําส่ังนั้ น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้ น
ไมได กําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจ โดยทําเปนหนังสือ
ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได แตถามอบให
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําส่ังและ
ประกาศใหประชาชนทราบ

การปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหา ตองกระทําภายใตการกํากับดูแล
และกรอบนโยบายท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว

มาตรา ๖๐/๑๔๓ ใหมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล
และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด
หรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย

มาตรา ๖๑๔๔ (ยกเลิก)

มาตรา ๖๒๔๕ (ยกเลิก)

๔๒ มาตรา ๖๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๓ มาตรา ๖๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๔ มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๔๕ มาตรา ๖๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๖๓๔๖   (ยกเลิก)

มาตรา ๖๔๔๗ นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๔/๒
(๖) ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหา หรือมาตรา ๙๒
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวาสามในส่ี

ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕)
ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนท่ีสุด

ในระหวางท่ีไมมีนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาท่ี
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเทาท่ีจําเปนไดเปนการช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

มาตรา ๖๔/๑๔๘  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ
(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง
(๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนตําบล
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๔
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๔/๒
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
(๘) ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙๒
ใหนําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของเลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม
๔๖ มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๔๗ มาตรา ๖๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๘ มาตรา ๖๔/๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๖๔/๒๔๙   นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เวนแตตําแหนงท่ีดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

(๒) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคการบริหารสวนตําบลนั้น
เปนคู สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้น หรือท่ีองคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญ หรือเงินป พระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอ่ืนใดในลักษะเดียวกันและมิใหใชบังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกลาว
ตามวรรคหนึ่ง รับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา สภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาทองถ่ินอ่ืน หรือกรรมการท่ีมีกฎหมาย
บัญญัติใหเปนโดยตําแหนง

มาตรา ๖๕๕๐   ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน
สวนตําบล เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
และพนักงานสวนตําบลซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลไดตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

เม่ือไดชําระคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการเปรียบเทียบใหถือวา
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สวนท่ี ๓
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล

มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม

มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้

๔๙ มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๐ มาตรา ๖๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
(๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
(๘)๕๑ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(๙)๕๒ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให

ตามความจําเปนและสมควร

มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้

(๑) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
(๓) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(๔) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(๑๑) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย
(๑๒)๕๓   การทองเท่ียว
(๑๓)๕๔   การผังเมือง

๕๑ มาตรา ๖๗ (๘) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๕๒ มาตรา ๖๗ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๕๓ มาตรา ๖๘ (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๕๔ มาตรา ๖๘ (๑๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๖๙ อํานาจหนาท่ี ขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้ น
ไมเปนการตัดอํานาจหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ในอันท่ีจะดําเนินกิจการใดๆ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควร ในกรณีนี้
หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ
หรือหนวยงานของรัฐ นําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย

มาตรา ๖๙/๑๕๕   การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไป
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น
และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

มาตรา ๗๐ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการบริหารสวนตําบล
มีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจการของทางราชการในตําบล
เวนแตขอมูลหรือขาวสารท่ีทางราชการถือวาเปนความลับเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงแหงชาติ

มาตรา ๗๑๕๖   องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใชบังคับ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบล หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติหรือใหมีอํานาจ
ออกขอบัญญัติ ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิให
กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวย
การเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน

เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงช่ือและประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลตอไป

ในกรณีท่ีนายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลใด ใหสงคืน
สภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีนายอําเภอไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ดังกลาว เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นใหม
หากนายอําเภอไมสงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวัน

๕๕ มาตรา ๖๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๖ มาตรา ๗๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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นับแตวันท่ีนายอําเภอไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ใหถือวานายอําเภอเห็นชอบกับ
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้น

เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ตามวรรคส่ีแลว มีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงช่ือและ
ประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถาสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคืนจากนายอําเภอ
หรือยืนยันดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู
ใหรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนอันตกไป

มาตรา ๗๒๕๗ การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น

เพ่ือประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลอาจขอให
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวนตําบลเปนการช่ัวคราวไดโดยไมขาดจาก
ตนสังกัดเดิม ท้ังนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตไดตามความจําเปน และในกรณีท่ีเปนขาราชการ
ซ่ึงไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตั้ง

มาตรา ๗๓ องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล หรือรวมกับ
สภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน
เพ่ือกระทํากิจการรวมกันได ท้ังนี้ เม่ือไดรับความยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหาร
สวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และกิจการนั้นเปนกิจการท่ีจําเปนตองทําและ
เปนการเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน

สวนท่ี ๔
รายไดและรายจายขององคการบริหารสวนตําบล

มาตรา ๗๔๕๘    ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและคาธรรมเนียม
รวมถึงผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตว ท้ังนี้ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลใดเม่ือไดมีการจัดเก็บ
ตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนั้น

๕๗ มาตรา ๗๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๘ มาตรา ๗๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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ในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับอํานาจและหนาท่ีของนายกเทศมนตรีตามกฎหมาย
วาดวยภาษีบํารุงทองท่ีและกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน
ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจและหนาท่ีดังกลาวใหหนวยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการแทนก็ได
และใหหักคาใชจายไดตามท่ีกําหนดในมาตรา ๘๑๕๙

มาตรา ๗๕ ภ าษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือนท่ีจัดเก็บไดในจังหวัดใด ใหจัดสรรใหแก
องคการบริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการนั้น

มาตรา ๗๖๖๐ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เพ่ือเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากร และคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือทุกประเภท ดังตอไปนี้

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซ่ึงสถานประกอบการตั้งอยูในองคการ
บริหารสวนตําบล

(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุราซ่ึงรานขายสุราตั้งอยูในองคการ
บริหารสวนตําบล

(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันซ่ึงสถานท่ี
เลนการพนันอยูในองคการบริหารสวนตําบล

การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหปดท้ิง
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมาย

วาดวยการนั้น

มาตรา ๗๗๖๑  รายไดจากคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เงินอากรประทานบัตร
ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง คาภาคหลวง และคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 
และคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีเก็บในองคการบริหารสวนตําบลใด
ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนั้น

มาตรา ๗๘  คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมาย
วาดวยปโตรเลียม ท้ังนี้ ในองคการบริหารสวนตําบลใดเม่ือไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว
ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

๕๙ มาตรา ๗๔ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๐ มาตรา ๗๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๑ มาตรา ๗๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๗๙  เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหารสวนตําบลใด
ใหแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๘๐๖๒ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เพ่ือเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนย ใหองคการบริหาร
สวนตําบลเก็บในอัตรารอยละศูนย

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอ่ืน ใหองคการบริหารสวนตําบล
เก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร

ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเก็บเพ่ิมขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร

มาตรา ๘๑ องคการบริหารสวนตําบลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีอากร
หรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพ่ือองคการบริหารสวนตําบลก็ได ในกรณีเชนนี้ เมื่อไดหัก
คาใชจายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรมนั้นสงมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบล

มาตรา ๘๒ องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล
(๓) รายไดจากกิจการเก่ียวกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล
(๔) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว
(๕) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให
(๖) รายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๘) รายไดอ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล

มาตรา ๘๓ องคการบริหารสวนตําบลอาจกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคล
ตางๆ ได เม่ือไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล

การกูเงินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๘๔ รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยการตราเปน
พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร

๖๒ มาตรา ๘๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๘๕ องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจาง
(๓) เงินคาตอบแทนอ่ืนๆ
(๔) คาใชสอย
(๕) คาวัสดุ
(๖) คาครุภัณฑ
(๗) คาท่ีดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ
(๘) คาสาธารณูปโภค
(๙) เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน
(๑๐) รายจายอ่ืนใดตามขอผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

กําหนดไว

มาตรา ๘๖๖๓   เงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

มาตรา ๘๗๖๔ งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมขององคการบริหาร
สวนตําบล ใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล
ตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ถาในระหวางปงบประมาณใดรายจายซ่ึงกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจายประจําปนั้น
หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ ใหจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลว ใหเสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติ และใหนายอําเภอพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติดังกลาว

ถานายอําเภอไมอนุมัติตองแจงเหตุผลและสงคืนใหสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือพิจารณา
ทบทวนรางขอบัญญัตินั้นใหม หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวนายอําเภอพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวานายอําเภอ
อนุมัติรางขอบัญญัติดังกลาว

ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ี
หรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการจังหวัดภายใน
กําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแจงมติยืนยันเพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา

๖๓ มาตรา ๘๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๔ มาตรา ๘๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ภายในสิบหาวัน ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น ใหผูวาราชการจังหวัดสงไปยังนายอําเภอ
เพ่ือลงช่ืออนุมัติ ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้นใหรางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น

ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัตินั้น
เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ถาสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาสภาองคการบริหาร
สวนตําบลใหความเห็นชอบตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป

ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปในปงบประมาณท่ีแลวไปพลางกอน

ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได แตอาจ
แปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย ซ่ึงมิไดเปนรายจายท่ีเปนเงินสงใชตนเงินกู  ดอกเบี้ยเงินกู  หรือเงินท่ีกําหนด
ใหจายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทํา
ดวยประการใดๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือโดยออมในการใช
งบประมาณรายจายจะกระทํามิได

มาตรา ๘๗/๑๖๕ ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ใหนายอําเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง โดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญ
ท่ีบัญญัติไวในรางขอบัญญัตินั้น ท้ังนี้ ใหยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประโยชน
ของทองถ่ินและประชาชนเปนสําคัญ

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคน และบุคคลซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคน โดยใหตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาองคการบริหาร
สวนตําบลมีมติไมรับหลักการและใหกรรมการท้ังหกคนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซ่ึงมิไดเปนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และมิไดเปน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี
กรรมการครบจํานวนหกคน

ในกรณีท่ีไมสามารถเสนอบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีเปนกรรมการหรือประธานกรรมการไดภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหนายอําเภอ
ตั้งบุคคลซ่ึงมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทําหนาท่ีกรรมการหรือประธานกรรมการ
ดังกลาวใหครบตามจํานวน

๖๕ มาตรา ๘๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางขอบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแต
วันท่ีไดแตงตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแลวรายงานตอนายอําเภอ ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมสามารถพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็ว
แลวรายงานตอนายอําเภอ

ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัติท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ
ในวรรคส่ีใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยเร็ว แลวใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอรางขอบัญญัติ
ดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติจากนายอําเภอ
หากนายกองคการบริหารสวนตําบลไมเสนอรางขอบัญญัตินั้นตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในเวลาท่ีกําหนด
ใหนายอําเภอรายงานตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือส่ังใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง

มาตรา ๘๗/๒๖๖  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติจากนายกองคการบริหาร
สวนตําบล หากสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไมเห็นชอบใหตรา
ขอบัญญัตินั้น ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป และใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปท่ีแลวไปพลางกอน
ในกรณีเชนวานี้ใหนายอําเภอเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล

มาตรา ๘๘ ระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการทรัพยสิน การซ้ือ การจาง
คาตอบแทน และคาจาง ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
ใหองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงความเปนอิสระความคลองตัวและ
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดวย

มาตรา ๘๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใชบังคับกับการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงิน
อ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม

สวนท่ี ๕
การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล

มาตรา ๙๐๖๗ ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ

๖๖ มาตรา ๘๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๗ มาตรา ๙๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอมีอํานาจเรียกสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมาช้ีแจงหรือสอบสวน
ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลมาตรวจสอบก็ได

เม่ือนายอําเภอเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลผูใดปฏิบัติการในทางท่ีอาจเปนการเสียหาย
แกองคการบริหารสวนตําบลหรือเสียหายแกราชการและนายอําเภอไดช้ีแจงแนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม
ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนท่ีจะรอชามิได ใหนายอําเภอมีอํานาจออกคําส่ังระงับการปฏิบัติราชการ
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวตามท่ีเห็นสมควรได แลวใหรีบรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสิบหาวัน
เพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยส่ังการตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว

การกระทําของนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีฝาฝนคําส่ังของนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณีตามวรรคสาม ไมมีผลผูกพันองคการบริหารสวนตําบล

มาตรา ๙๑๖๘ เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือประโยชน
ของประเทศเปนสวนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือยุบสภาองคการบริหาร
สวนตําบลก็ได

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ผูวาราชการจังหวัด
มีอํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย

เม่ือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือถือวามีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขึ้นใหมภายในส่ีสิบหาวัน

มาตรา ๙๒๖๙  หากปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล กระทําการฝาฝน
ตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจ
หนาท่ีใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว

ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล มีพฤติการณ
ตามวรรคหนึ่ งจริง ใหนายอําเภอเสนอใหผู วาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ท้ั งนี้  ผู วาราชการจังหวัด
อาจดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมดวยก็ได คําส่ังของผูวาราชการจังหวัดใหเปนท่ีสุด

๖๘ มาตรา ๙๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๖๙ มาตรา ๙๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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บทเฉพาะกาล

มาตรา ๙๓ ใหถือวาบรรดากรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เฉพาะท่ีอยูในเขต ตําบลตามพระราชบัญญัตินี้เปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้จนกวา
จะพนจากตําแหนงตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดท่ีอางถึงกรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิใหหมายถึงสมาชิก
สภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๙๕ สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  ๓๒๖ ลงวันท่ี  ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด
มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามปกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเฉล่ียไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดตั้งเปนองคการ
บริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายช่ือสภาตําบลท่ีจะจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล
ตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ในระหวางดําเนินการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาตรา ๖ มาใชบังคับ
แกตําบลดังกลาว และใหสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวจนถึงวันท่ีมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
คร้ังแรก

เม่ือจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหโอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือ
เงินอุดหนุน ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้  และเจาหนาท่ีของสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖
ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเปนขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจัดตั้งขึ้นนั้น

ในวาระเร่ิมแรกเปนเวลาส่ีปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมิใหนําความในมาตรา ๕๘
วรรคสอง มาใชบังคับกับองคการบริหารสวนตําบลท่ีจัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือตามพระราชบัญญัตินี้ และใหกํานัน
เปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
    บัญญัติ  บรรทัดฐาน
     รองนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :-   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสภาตําบลซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ทําใหการบริหารงาน
ไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาดความคลองตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะ
ของสภาตําบลและการบริหารงานของสภาตําบลเสียใหมใหสามารถรองรับการกระจายอํานาจไปสูประชาชน
ไดมากยิ่งขึ้น รวมท้ังใหมีการยกฐานะสภาตําบลซ่ึงมีรายไดตามเกณฑท่ีกําหนดขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล
ซ่ึงเปนราชการสวนทองถ่ินได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘๗๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติเก่ียวกับคุณสมบัติในเร่ืองอายุ
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล และของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ  ๒๕๓๗ ไมสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติในเร่ืองดังกลาวตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๑

มาตรา ๒๒ ในวาระเร่ิมแรกเปนเวลาส่ีปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ (๖) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับกับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล และถาผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๙ (๖) ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ก็ใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙ (๖) นับแตวันเลือกตั้ง

มาตรา ๒๓ บรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารซ่ึงดํารงตําแหนง
อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗

ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งวางลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม
ไมตองดําเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหนงท่ีวางและใหสภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงวางลงตามวรรคสอง และเปนประธานกรรมการ
บริหารหรือกรรมการบริหารดวย ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ท่ีมีอยูเปนประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง

๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนท่ี ๔๘ ก/หนา ๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนท่ี ๔๐ ก/หนา ๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒
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ใหประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซ่ึงไดรับการเลือกขึ้นแทนนั้น ดํารงตําแหนงได
เทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน

มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนสมาชิกโดยตําแหนงพนจาก
สมาชิกภาพไปกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิก
เทาท่ีมีอยู และบรรดากิจการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลดังกลาวไดกระทําไปในอํานาจหนาท่ีกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหมีผลใชบังคับได

มาตรา ๒๕ ในระหวางท่ีไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลโดยอนุโลม ท้ังนี้  ใหอํานาจหนาท่ีของผู วาราชการจังหวัดตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
เปนอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอ และยกเวนไมตองเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๕ ใหถือเขตหมูบานแตละหมูบาน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนเขตเลือกตั้ง

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด

มาตรา ๒๖ องคการบริหารสวนตําบลใดมีเหตุจะตองยุบและรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตามมาตรา ๔๑ จัตวา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไดวางหลักการจัดองคกรปกครองทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการปกครองตนเองยิ่ งขึ้นและใหสอดคลองกับเจตนารมณ
ของประชาชนในทองถ่ิน สมควรจัดระเบียบบริหารราชการทองถ่ิน ระบบองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย
วาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๒

มาตรา ๓๑ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบอายุของสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล

๗๒  ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนท่ี ๕๕ ก/หนา ๗/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖
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มาตรา ๓๒ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังอยู ในตําแหนงตอไป และใหถือวาประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลเปนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังใดท่ีไดกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือกรรมการบริหาร
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังนั้นอางถึงคณะผูบริหาร
นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๓ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังใด
ท่ีอางถึงขอบังคับตําบล ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังนั้น
อางถึงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ คือ เนื่องจากในปจจุบันบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการจัดระเบียบ
บริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มีเนื้อหาสาระท่ีไมสอดคลองและไมเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบบริหารราชการขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยแมวาสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลจะเปนหนวยการปกครองพ้ืนฐานท่ีมี
ลักษณะเฉพาะอันเปนการแตกตางจากองคการปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนก็ตาม แตบทบัญญัติบางประการก็ควรจะมี
ลักษณะท่ีเหมือนกัน เชน คุณสมบัติผู มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล การบริหาร และการกํากับดูแล เปนตน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๓

มาตรา ๓๗ บรรดาสมาชิกสภาตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะผูบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไป
จนกวาจะครบอายุของสภาตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี ช่ือของสวนท่ี ๒ ในหมวด ๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๘/๑ มาตรา ๕๘/๒ มาตรา ๕๘/๓
มาตรา ๕๘/๔ มาตรา ๕๘/๕ มาตรา ๕๘/๖ มาตรา ๕๘/๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๔/๑
มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๗/๑ มาตรา ๘๗/๒ และมาตรา ๙๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม

๗๓  ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๒๔ ก/หนา ๑๖/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

106

๗๔  ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๔ ก/หนา ๘/๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

โดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับจนกวาจะครบอายุของสภาตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา
และมีการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังแรกของสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลนั้น หลังจากวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติเดิมกอนการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทนในระหวางเวลาดังกลาว

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเปนการสมควรกําหนดใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติ บางมาตราในพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไมสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และไมเหมาะสมกับการบริหารงานของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
เพ่ือใหการบริหารงานของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒๗๔

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน เปนการจํากัดสิทธิของประชาชน
ท้ังสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๒๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

เปนปท่ี ๔๐ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนท่ี ๑๑๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘
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มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําส่ังอ่ืนใดอางถึงกรุงเทพมหานคร
เขต แขวง จังหวัด อําเภอ ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําส่ังนั้น อางถึงกรุงเทพมหานคร เขต หรือแขวง ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี
เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๖ ใหกรุงเทพมหานครมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน
มีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอาณาเขตทองท่ีตามท่ีกรุงเทพมหานครมีอยู ในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

การแกไขเปล่ียนแปลงอาณาเขตทองท่ีกรุงเทพมหานครใหตราเปนพระราชบัญญัติ

มาตรา ๗ ใหแบงพ้ืนท่ีการบริหารกรุงเทพมหานครเปนเขตและแขวงตามพ้ืนท่ีเขตและแขวง
ท่ีมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

การตั้ง ยุบ หรือเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเขตใหกระทําโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในเขตหนึ่งถาเห็นสมควรอาจแบงพ้ืนท่ีการบริหารออกเปนแขวงก็ได การตั้ง ยุบ หรือเปล่ียนแปลง
พ้ืนท่ีแขวงใหทําเปนประกาศของกรุงเทพมหานคร และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๘  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงเขตทองท่ีจังหวัดใหหมายถึงกรุงเทพมหานคร
อางถึงเขตทองท่ีอําเภอใหหมายถึงเขต อางถึงเขตทองท่ีตําบลใหหมายถึงแขวง อางถึงหัวหนาเขตใหหมายถึง
ผูอํานวยการเขตตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๒
การบริหารกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๙ การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
(๑) สภากรุงเทพมหานคร
(๒) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

109

สวนท่ี ๑
                                 สภากรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๐ สภากรุงเทพมหานครประกอบดวย สมาชิกซ่ึงราษฎรเลือกตั้งมีจํานวนตามเกณฑ
ท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๑

มาตรา ๑๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะกระทําไดเม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหมีการเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง

การกําหนดเขตเลือกตั้ง ใหถือเกณฑราษฎรหนึ่งแสนคนเปนประมาณโดยพยายามจัดใหแตละเขต
เลือกตั้งมีจํานวนราษฎรใกลเคียงกันเทาท่ีจะเปนไปได แตตองไมเปนการนําเอาพ้ืนท่ีของเขตหนึ่งไปรวมกับเขตอ่ืน
หรือนําพ้ืนท่ีเพียงบางสวนของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวงอ่ืน

ในเขตเลือกตั้งหนึ่งใหมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไดหนึ่งคน ถาเขตใดมีจํานวนราษฎร
ไมพอท่ีจะจัดใหเปนหนึ่ งเขตเลือกตั้ ง ก็ใหมีการเลือกตั้ งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้ นหนึ่ งคนและใหถือเปนเขต
เลือกตั้งหนึ่ง

การกําหนดเขตเลือกตั้งใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศคร้ังสุดทายกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และใหทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑและวิธีการของการกําหนดเขตเลือกตั้ง จํานวนแตกตางของราษฎรในแตละเขตเลือกตั้ง
และวิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๒๒ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๑)๓ มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลว

ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี ๑ มกราคม ของปท่ีมีการเลือกตั้ง และ
(๓) มีช่ืออยู ในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้ งเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันเลือกตั้ งไมนอยกวาเกาสิบวัน

มาตรา ๑๓ บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใช 
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ

(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒)๔ (ยกเลิก)
(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
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(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย
(๕)๕ อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๑๔ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑)๖ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) อายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานครเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันสมัครไมนอยกวา

หนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานคร และไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน หรือตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีใหกรุงเทพมหานครในปท่ีสมัครหรือปกอนท่ีสมัครหนึ่งป

มาตรา ๑๕๗ (ยกเลิก)

มาตรา ๑๖๘ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ

(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายซ่ึงศาลยังไมส่ังใหพนจากคดี
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ (๑) (๓) หรือ (๕)
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง

เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖)๙ (ยกเลิก)
(๗) เปนสมาชิกสภาซ่ึงมีหนาท่ีในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือ

ผูบริหารทองถ่ิน
(๘) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาซ่ึงมีหนาท่ีในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถ่ิน

คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน
(๙) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถ่ิน
(๑๑) เปนบุคคลซ่ึงทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไลออก ปลดออก ใหออกหรือเลิกจางเพราะทุจริต

ตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

๕ มาตรา ๑๓ (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
๖ มาตรา ๑๔ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
๗ มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
๘ มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
๙ มาตรา ๑๖ (๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
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(๑๒) เปนผูถูกถอดถอนใหออกจากตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
ยังไมครบส่ีป

(๑๓) เปนผูถูกใหออกจากตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๓ (๘) ถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้งยังไมครบส่ีป

(๑๔) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกต ิ
หรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ

มาตรา ๑๗ อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกําหนดคราวละส่ีป นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร

เม่ืออายุของสภากรุงเทพมหานครส้ินสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม
เปนการเลือกตั้งท่ัวไป ซ่ึงตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีอายุของสภากรุงเทพมหานครส้ินสุดลง
และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดวันเดียวกันท่ัวกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร
ขัดแยงกันจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร หรือแกราชการโดยสวนรวม ผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครอาจยื่นขอเสนอพรอมดวยเหตุผลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหยุบสภากรุงเทพมหานคร
เพ่ือใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหมได

ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบหาวัน นับแต
วันท่ีไดรับขอเสนอใหยุบสภากรุงเทพมหานคร ผู วาราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นขอเสนอทบทวนใหพิจารณาใหมได 
อีกคร้ังหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอตามวรรคหนึ่ง ในการนี้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรใหยุบสภากรุงเทพมหานครตามขอเสนอทบทวนหรือไมก็ได แตตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับขอเสนอทบทวนดังกลาว

ในกรณีท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหส่ังยุบสภา
กรุงเทพมหานครในเหตุการณเดียวกันอีก ใหกระทําไดเม่ือพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันท่ีครบกําหนดสามสิบวัน
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอทบทวน ตามวรรคสอง

มาตรา ๑๙ ถาปรากฏวาการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพ
มหานครขัดแยงกัน หรือการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครเปนไปในทาง
ท่ีไมถูกตอง จนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร หรือแกราชการโดยสวนรวม และการแกไขสภาพ
เชนนั้นไมอาจกระทําไดโดยเหมาะสมดวยวิธีการอ่ืนนอกจากการยุบสภากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจใหยุบสภากรุงเทพมหานครเพ่ือใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ
มหานครใหมได
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มาตรา ๒๐ การยุบสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ และการท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไมเห็นชอบดวยกับขอเสนอทบทวนของผูวาราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
ใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยพรอมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเร่ิมตั้งแตวันเลือกตั้งและอยูในตําแหนง
ตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร

เม่ือตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา
กรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ใหมีการเลือกตั้ งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายในกําหนดเวลา
เกาสิบวัน เวนแตอายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภากรุงเทพ
มหานครท่ีเหลืออยู

มาตรา ๒๒ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนใด
ในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึง
กรุงเทพมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน

มาตรา ๒๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส้ินสุดลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภากรุงเทพมหานคร และใหมีผลนับแตวันถัดจาก

วันยื่นหนังสือลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ เวนแตกรณีตามมาตรา

๑๖(๔)
(๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๒
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน

โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
(๘) สภากรุงเทพมหานครวินิจฉัยใหออก เพราะเห็นวาไดกระทําการอันเปนการเส่ือมเสียแก

เกียรติศักดิ์ของตําแหนง มติของสภากรุงเทพมหานครในขอนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดของสภากรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ีสภากรุงเทพมหานครลงมติ
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(๙)๑๐ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และถาสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครส้ินสุดลงพรอมกันท้ังหมดเพราะเหตุดังกลาว ใหถือวาเปนการยุบสภากรุงเทพมหานคร

ในกรณีตาม (๘) ใหกระทําเม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรองขอหรือเม่ือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเขาช่ือเสนอเปนญัตติใหสภากรุงเทพมหานคร
พิจารณา

มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีมีขอกลาวหาวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส้ินสุดลง
เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) ใหประธานสภากรุงเทพมหานครดําเนินการสอบสวน
ถาประธาน สภากรุงเทพมหานครรายงานวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นส้ินสุดลงตามขอกลาวหานั้น
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง

การพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๕ ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เปนประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนหนึ่งและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมเกินสองคน โดยใหดํารงตําแหนงทันทีท่ีไดรับเลือก

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศช่ือประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพ
มหานครผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา

ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงตามวาระคราวละสองป

มาตรา ๒๖ ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(๒) ลาออกจากตําแหนง โดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและใหมีผล

นับแตวันถัดจากวันท่ียื่นหนังสือลาออก
(๓) เม่ือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเขาช่ือ

เสนอญัตติใหสภากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครใหม และสภา
กรุงเทพมหานครมีมติตามนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมด โดยใหพนจาก
ตําแหนงเม่ือไดมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี

ในกรณีตามวรรคหนึ่ ง ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร
คนใหมขึ้นแทน แลวแตกรณี และใหผูไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของผูซ่ึงตนแทน

มาตรา ๒๗ ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการของสภากรุงเทพมหานคร
ใหเปนไปตามขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร

๑๐ มาตรา ๒๓ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
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รองประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภากรุงเทพมหานคร
เม่ือประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือตามท่ีประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย

เม่ือประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่ งทําหนาท่ีประธานเฉพาะในการประชุมคราวนั้ น

มาตรา ๒๘ ใหมีเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน และเลขานุการรองประธาน
สภากรุงเทพมหานครไมเกินจํานวนรองประธานสภากรุงเทพมหานคร โดยประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผูแตงตั้ง

มาตรา ๒๙ สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจตราขอบังคับเก่ียวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ขอบังคับการประชุมเก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภากรุงเทพมหานคร
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม
การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปด
อภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบ และความเรียบรอยของกิจการอ่ืนอันเปนหนาท่ีของสภากรุงเทพมหานคร

มาตรา ๓๐ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อันเปนการเลือกตั้ง
ท่ัวไป ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพ่ือใหสมาชิกไดมาประชุม
เปนคร้ังแรก

ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาสองสมัย แตตองไมเกินส่ีสมัย
จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัยใหสภากรุงเทพมหานครกําหนด

สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึ่ง ๆ  ใหมีกําหนดเวลาสามสิบวัน แตถามีกรณี
จําเปนใหประธานสภากรุงเทพมหานครส่ังขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนคร้ังละไมเกินสิบหาวัน

การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบ
ของสภากรุงเทพมหานคร

ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผู เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามสมัยประชุม
และเปนผูเปดหรือปดการประชุม

มาตรา ๓๑ นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือมีกรณีเปนการจําเปนเพ่ือประโยชนของกรุงเทพ
มหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกท้ังหมด อาจทําคํารองยื่นตอประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอใหเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร
เปนการประชุมสมัยวิสามัญได ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม โดยกําหนดวันประชุมภายในสิบหาวัน
นับแตวันไดรับคํารอง

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดเวลาสามสิบวัน แตถามีกรณีจําเปนใหประธานสภากรุงเทพมหานคร
ส่ังขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนคร้ังละไมเกินสิบหาวัน

การปดสมัยประชุมวิสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของ
สภากรุงเทพมหานคร
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มาตรา ๓๒ การประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และหรือผูท่ีผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภากรุงเทพมหานคร และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับงานในหนาท่ีตอท่ีประชุมแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรา ๓๓ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตท่ีมีบัญญัติ
ไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ หรือในขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

มาตรา ๓๔ หามมิใหสภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเร่ืองนอกเหนืออํานาจหนาท่ี

มาตรา ๓๕ การประชุมของสภากรุงเทพมหานครยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะท่ีกําหนด
ในขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร แตถาหากวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ

มาตรา ๓๖ ในท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกยอมมีสิทธิตั้งกระทูถามผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครในเร่ื องใด ๆ  อันเก่ี ยวกับงานในหนาท่ี ของกรุงเทพมหานคร แตผู ว าราชการกรุงเทพมหานครยอมมีสิทธิที่ จะไมตอบ
เม่ือเห็นวาเร่ืองนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผย เพราะเก่ียวกับประโยชนสําคัญของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๓๗ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนไมนอยกวาสองในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายท่ัวไป เพ่ือใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในปญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ญัตติดังกลาวในวรรคหนึ่ งใหยื่นตอประธานสภากรุงเทพมหานคร และใหประธานสภากรุงเทพมหานคร
แจงไปยังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือกําหนดวันเวลาสําหรับการเปดอภิปรายท่ัวไป ซ่ึงตองไมชากวาสิบหาวัน
นับแตวันท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับแจง

การเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรานี้สภากรุงเทพมหานครจะลงมติในปญหาท่ีอภิปรายมิได

มาตรา ๓๘ สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้ งเปนคณะกรรมการ
สามัญของสภากรุงเทพมหานคร และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือมิไดเปนสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร แลวรายงานตอสภากรุงเทพมหานคร
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ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผูมิไดเปน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนกรรมการ ในคณะกรรมการวิสามัญได จํานวนกรรมการ
ท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอนั้นใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร

มาตรา ๓๙ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ ใหมีกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิ
เสนอช่ือบุคคลผู ท่ีเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนกรรมการไดไมเกิน
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังคณะ

มาตรา ๔๐ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหใชขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพ
มหานครโดยอนุโลม

มาตรา ๔๑ คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเรียกเจาหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได
ท้ังนี้ จะกระทํานอกสมัยประชุมของสภากรุงเทพมหานครก็ได และถามีความจําเปนคณะกรรมการแตละคณะ
อาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียดในเร่ืองท่ีเปนหนาท่ีของคณะกรรมการแลวเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการก็ได

มาตรา ๔๒ คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานครใหมีวาระการปฏิบัติหนาท่ีคราวละสองป
คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ใหส้ินสภาพไปหลังจากท่ีไดปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมายและเสนอรายงานตอสภากรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว

มาตรา ๔๓ ใหประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังคณะกรรมการท่ีสภากรุงเทพมหานครตั้งขึ้น หรือคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการตั้งขึ้น
ไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร
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สวนท่ี ๒
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๔๔ ใหกรุงเทพมหานครมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซ่ึงราษฎรเลือกตั้งขึ้น
โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะกระทําไดเม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมี
การเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง

หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ผลของการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๔๕ ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒
และไมมี ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓

มาตรา ๔๖ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๔ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖

มาตรา ๔๗ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง
เม่ือผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงตามวาระ ใหจัดการเลือกตั้งขึ้นใหมภายใน

หกสิบวันนับแตวันส้ินสุดวาระ แตถาตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครวางลงโดยเหตุอ่ืน ใหทําการเลือกตั้ง
ขึ้นใหมภายในเกาสิบวันและใหผูไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงโดยเร่ิมนับวาระใหม

มาตรา ๔๘ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้ง
ใหมีการมอบหมายงานในหนาท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง

มาตรา ๔๙ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมาย
(๒) ส่ัง อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู วาราชการกรุงเทพมหานคร

ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และแตงตั้งและถอดถอนผูทรงคุณวุฒิเปนประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา
หรือคณะท่ีปรึกษาของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือเปนคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใด ๆ

(๔) บริหารราชการตามท่ี คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
(๕) วางระเบียบเพ่ือใหงานของกรุงเทพมหานครเปนไปโดยเรียบรอย
(๖) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๗) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน
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มาตรา ๕๐ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและ
ลูกจางกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายอ่ืนไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แลวแตกรณี
โดยอนุโลม ท้ังนี้ เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน

มาตรา ๕๑ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๑) ตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุนหรือตําแหนงผูบริหาร
ทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เวนแตตําแหนงท่ีตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

(๒) ตองไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุน นอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยหรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอ่ืนในธุรกิจการงานตามปกติ

(๓) ตองไมเปนคู สัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับกรุงเทพมหานคร หรือการพาณิชยของ
กรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุน เวนแตกรณีท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดเปนคูสัญญา
หรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครรับเบี้ยหวัดบําเหน็จ
บํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีท่ีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครรับเงินตอบแทน เงินคาเบี้ยประชุม หรือเงินอ่ืนใด เนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา
หรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร หรือสภากรุงเทพมหานครหรือสภาทองถ่ินอ่ืน หรือกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง
ในฐานะผูทรงคุณวุฒิ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง

มาตรา ๕๒ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและใหมีผลนับแต

วันถัดจากวันท่ียื่นหนังสือลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๖ ยกเวนลักษณะตองหาม

ตามมาตรา ๑๖ (๔)
(๕) กระทําการอันตองหามตามบทท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๕๑
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ
(๗) มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีส่ังใหออกจากตําแหนง เม่ือมีกรณี

แสดงใหเห็นวาไดกระทําการอันเส่ือมเสียแกเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหรือปฏิบัติการหรือละเลยไมปฏิบัติการ
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อันควรปฏิบัติในลักษณะท่ีเห็นไดวาจะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแกกรุงเทพมหานครหรือแกราชการโดยสวนรวม
หรือแกการรักษาความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

(๙)๑๑ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

ในกรณีมีพฤติการณดังท่ีระบุไวตาม (๘) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติขอใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได มติของสภากรุงเทพมหานครในขอนี้ตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภากรุงเทพมหานคร ในการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยตองนําเร่ืองเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตนไดรับแจงมติของสภากรุงเทพมหานคร

มาตรา ๕๓ เม่ือปรากฏกรณีตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ (๕) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ส่ังใหมีการสอบสวนกอนมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง แตผูถูกส่ังใหพนจากตําแหนงมีสิทธิยื่นฟองตอศาลเพ่ือขอให
เพิกถอนคําส่ังภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ังใหพนจากตําแหนง

ในระหวางรอคําพิพากษาของศาล ใหผูถูกส่ังใหพนจากตําแหนงพักการปฏิบัติหนาท่ีนับแตวันท่ี
ไดรับคําส่ังจนกวาศาลจะพิพากษา

ในกรณีผูถูกส่ังใหพนจากตําแหนงไมยื่นฟองตอศาล หรือศาลพิพากษาใหเปนไปตามคําส่ัง ใหผูถูก
ส่ังนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกคําส่ัง

วันท่ีไดรับคําส่ังใหออกจากตําแหนง ใหหมายถึงวันท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําส่ังดังกลาว

มาตรา ๕๔ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงพนจากตําแหนงตามมาตรา ๕๒ (๑) คงอยูใน
ตําแหนงตอไปจนกวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาท่ี แตในกรณีพนจากตําแหนง
ดวยเหตุอ่ืนใดนอกจากการออกตามวาระ ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ถาไมมีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยแตงตั้งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือขาราชการกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการเปนผูปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๕๕ ใหมีรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนไมเกินส่ีคนตามลําดับท่ีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครจัดไว ชวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครตามท่ีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย

คําส่ังแตงตั้งรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕๖ ใหมีเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน และผูชวยเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไมเกินจํานวนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

๑๑ มาตรา ๕๒ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๕๗ ในกรณีมีการแตงตั้งประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และคณะท่ีปรึกษาของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๙ (๓) ตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนรวมกันท้ังหมดเกินเกาคนไมได

มาตรา ๕๘ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร
เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา เปนขาราชการการเมืองตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการการเมือง

ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองมาใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งเทาท ี่
ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภา
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี มีอํานาจแตงตั้งขาราชการการเมือง ตําแหนงรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธาน
สภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา จากบุคคลซ่ึง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี พิจารณาเห็นสมควร และจะตอง
เปนผูมีคุณสมบัติท่ีจะเปนขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกบุคคลดังกลาวดวย

เม่ือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ผูแตงตั้งขาราชการการเมือง
แลวแตกรณี พนจากตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย
นอกจากการพนจากตําแหนงดังกลาว บุคคลดังกลาวตองพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
การเมือง หรือเม่ือกระทําการตองหามตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๕๑ หรือถูกส่ังใหออกตามคําส่ังของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร  ไมวาจะเปนไปโดยมีความผิดหรือไมมีความผิดก็ตาม

มาตรา ๕๙ ใหขาราชการการเมืองตามมาตรา ๕๘ และคณะกรรมการท่ีผู วาราชการกรุงเทพมหานคร
แตงตั้ง ไดรับเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอ่ืน สําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

หมวด ๓
การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร

สวนท่ี ๑
สวนราชการของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๖๐ ใหจัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
(๒) สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
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(๔) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
(๕) สํานักหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก
(๖) สํานักงานเขต
การตั้ง ยุบ หรือเปล่ียนแปลงสํานัก หรือการแบงสวนราชการภายในหนวยงานตามวรรคหนึ่ง จะตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยทําเปนประกาศของกรุงเทพมหานคร
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๖๑ สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการประจํา
ของสภากรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับ
บัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครขึ้นตอปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขึ้นตอประธานสภากรุงเทพมหานคร และมีผู ชวยเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานครซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร

มาตรา ๖๒ สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการ
และงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนขาราชการการเมือง
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติ ราชการของสํานักงาน
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครขึ้นตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และมีผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร ซ่ึงเปนขาราชการการเมือง เปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
และมีหัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปนผูชวย
ของเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครและของผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครและในการบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจางกรุงเทพมหานครขึ้นตอเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามลําดับ

มาตรา ๖๓ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการ
ประจําของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร มีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ กรุงเทพมหานคร
ซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพ
มหานครขึ้นตอปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ขึ้นตอประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร และจะใหมีผูชวยหัวหนาสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคน
เปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครก็ได
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มาตรา ๖๔ สํานักปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ี เก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของ
กรุงเทพมหานคร และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดกรุงเทพมหานคร
ซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และจะใหมีรองปลัดกรุงเทพมหานครซ่ึงเปน
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่ งหรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได

มาตรา ๖๕ นอกจากอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๖๔ ใหปลัดกรุงเทพมหานคร
มีอํานาจหนาท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามคําส่ังของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในกรุงเทพมหานคร รวมท้ังเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร รองจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๖๖ สํานักตามมาตรา ๖๐ (๕) มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการตามท่ีกําหนดไวในประกาศ
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูอํานวยการสํานักซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก และจะใหมีรองผู อํานวยการ
สํานักซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนผู อํานวยการ
สํานักก็ได

มาตรา ๖๗ นอกจากอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๖๖ ใหผูอํานวยการสํานักมีอํานาจ
หนาท่ีตามท่ีมีกฎหมายกําหนด และตามคําส่ังของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของสํานักท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ
เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสํานักท่ีรับผิดชอบ

สวนท่ี ๒
เขตและสภาเขต

มาตรา ๖๘ สํานักงานเขตมีผูอํานวยการเขตเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะใหมีผูชวยผูอํานวยการเขตคนหนึ่ง
หรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตก็ได

มาตรา ๖๙ ใหผูอํานวยการเขตมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้
(๑) อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติให เปนอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอ เวนแตพระราชบัญญัตินี้

จะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน
(๒) อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการเขต
(๓) อํานาจหนาท่ีซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
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มาตรา ๗๐ ในกรณีท่ีเปนการสมควร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจส่ังใหสํานักงานเขตใด
ปฏิบัติหนาท่ีใดแทนสํานักงานเขตอ่ืนท้ังหมดหรือบางสวนไดและจะใหผูอํานวยการเขตใดเปนผูรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นก็ได แตตองประกาศการส่ังการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗๑ ในเขตหนึ่ง ๆ ใหมีสภาเขต ประกอบดวย สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งมีจํานวน
อยางนอยเขตละเจ็ดคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพ่ิมขึ้นอีก
หนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถาถึงหาหม่ืนหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งแสน

จํานวนสมาชิกสภาเขตท่ีแตละเขตจะพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรแตละเขต
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศคร้ังสุดทายกอนวันประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขตและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภาเขตท่ีจะทําการเลือกตั้งในแตละเขต

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเขต
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม

หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
การประกาศตามวรรคสองและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตใหกระทําเปนประกาศกรุงเทพ

มหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗๒ อายุของสภาเขตมีกําหนดคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
เม่ืออายุของสภาเขตส้ินสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหมเปนการเลือกตั้งท่ัวไป

ซ่ึงตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีอายุของสภาเขตส้ินสุดลง

มาตรา ๗๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเร่ิมแตวันเลือกตั้ง และอยูในตําแหนงตามอายุ
ของสภาเขต

เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาเขตในเขตใดวางลงถึงก่ึงจํานวนของสมาชิกสภาเขตท่ีเขตนั้น จะมีไดตาม
ประกาศในมาตรา ๗๑ วรรคหา สมาชิกภาพของสภาเขตแหงนั้นเปนอันส้ินสุดลงและใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขตขึ้นใหม ภายใน เกาสิบวันนับแตมีกรณีดังกลาว

มาตรา ๗๔ ใหสภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเปนประธานสภาเขตคนหนึ่งและรองประธานสภา
เขตคนหนึ่ง โดยใหดํารงตําแหนงทันทีท่ีไดรับเลือก

ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศช่ือประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตผูไดรับเลือก
ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตดํารงตําแหนงตามวาระคราวละหนึ่งป

มาตรา ๗๕ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหผูอํานวยการเขตนัดประชุม
สมาชิกสภาเขตเพ่ือใหสมาชิกไดมาประชุมเปนคร้ังแรก

ใหสภาเขตกําหนดใหมีการประชุมสภาเขตอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง และจะประชุมในวันใด
เวลาใด ใหเปนไปตามมติของสภาเขต
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มาตรา ๗๖ ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการเขต และหรือผูท่ีผูอํานวยการเขตมอบหมาย
มีหนาท่ีเขาประชุมสภาเขต และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานในหนาท่ีตอท่ีประชุม
สภาเขต แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรา ๗๗ ใหประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขตไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม
และเงินตอบแทนอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๗๘ ใหผูอํานวยการเขตอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการประชุมและกิจการอ่ืนท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีของสภาเขต

มาตรา ๗๙ ใหสภาเขตมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้
(๑) ใหขอคิดเห็นและขอสังเกตเก่ียวกับแผนพัฒนาเขตตอผูอํานวยการเขตและสภากรุงเทพ

มหานคร
(๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเขต ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร

วาดวยวิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจาย
(๓) สอดสองและติดตามดูแลการดําเนินการของสํานักงานเขต เพ่ือใหเกิดประโยชนแกราษฎร
(๔) ใหคําแนะนําหรือขอสังเกตตอผูอํานวยการเขต เก่ียวกับการปรับปรุงหรือแกไขการบริการ

ประชาชนภายในเขต หากผูอํานวยการเขตไมดําเนินการใด ๆ โดยไมแจงเหตุผลใหทราบใหสภาเขตแจงให
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนินการตอไป

(๕) ใหคําปรึกษาตามท่ีผูอํานวยการเขตรองขอ
(๖) แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ

อันเก่ียวกับ การงานของสภาเขต ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการนั้น
(๗) หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดในกฎหมายหรือท่ีสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย
ใหกรุงเทพมหานครจัดใหมีงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม ซ่ึงการใชจาย

งบประมาณดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม (๒)

มาตรา ๘๐ ใหนําความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ (๑)และ (๒) โดยขอ
ลาออกตอสภาเขต มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๓๕ มาใชบังคับแกสภาเขต สมาชิกสภาเขต รองประธานสภาเขต และประธานสภาเขต โดยอนุโลม
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หมวด ๔
การรักษาราชการแทน และปฏิบัติราชการแทน

มาตรา ๘๑ อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ใหเปนไปตามท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย

ในกรณีท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ตามลําดับท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครจัดไวตามมาตรา ๕๕ เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมี
ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น
มิไดกําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ
ใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครก็ได แตถาจะมอบให
ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก หรือผูอํานวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําส่ัง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๘๒ ในกรณีท่ีมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัด
กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองปลัด
กรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกรุงเทพมหานครหลายคน ใหรองปลัดกรุงเทพมหานคร
ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกรุงเทพ
มหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนา
สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานักคนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีปลัดกรุงเทพมหานครจะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น
มิไดบัญญัติในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ
ใหรองปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได แตถาจะมอบใหผู อํานวยการสํานัก
หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานักผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดกรุงเทพมหานคร ใหทําเปนคําส่ังและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๘๓ ในกรณีท่ีมีรองผูอํานวยการสํานัก การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองผูอํานวยการ
สํานักใหเปนไปตามท่ีผูอํานวยการสํานักมีคําส่ังมอบหมาย

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงผู อํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผู อํานวยการ
สํานักเปนผู รักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสํานักหลายคน ใหรองผูอํานวยการสํานักผูมีอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้งผูอํานวยการกองหัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาของสํานักนั้นคนใด
คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีผู อํานวยการสํานักจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิไดกําหนดในเร่ือง
การมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ผูอํานวยการสํานักจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองผูอํานวยการสํานัก
เปนผูปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักก็ได แตถาจะมอบใหผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาของสํานักนั้น ปฏิบัติราชการแทนในนามผูอํานวยการสํานัก ใหทําเปนคําส่ังและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๘๔ ในกรณีท่ี มีผู ชวยผู อํานวยการเขต การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของผู ชวย
ผูอํานวยการเขตใหเปนไปตามท่ีผูอํานวยการเขตมีคําส่ังมอบหมาย

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงผู อํานวยการเขตหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวย
ผูอํานวยการเขตเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยผูอํานวยการเขตหลายคน ใหผูชวยผูอํานวยการเขต ผูมีอาวุโส
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยผูอํานวยการเขตหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้งผู อํานวยการกอง หัวหนากองหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาคนใด
คนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีผูอํานวยการเขตจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิไดกําหนด
ในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ผูอํานวยการเขตจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูชวยผูอํานวยการเขต
หรือหัวหนาสวนราชการของสํานักงานเขตปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตก็ได

มาตรา ๘๕ การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ใหเปนไป
ตามท่ีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเปนผู รักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหลายคน
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ใหประธานสภากรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมายใหผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเปนผู รักษา
ราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหประธาน
สภากรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน

มาตรา ๘๖ การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ใหเปนไปตามท่ีเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
ใหผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครหลายคน ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมายใหผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครคนใดคนหนึ่งเปนผู รักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครผูมีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน

มาตรา ๘๗ ในกรณีท่ีมีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร การส่ัง
หรือการปฏิบัติราชการของผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามท่ีหัวหนา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูรักษา
ราชการแทน ถามีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ใหประธาน
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการ
ในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครผู มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เปนผูรักษาราชการแทน

มาตรา ๘๘ ใหผูรักษาราชการแทนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหนาท่ีเชนเดียว
กับผูซ่ึงตนแทน

ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงใดหรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมายหรือมอบอํานาจ
ใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูซ่ึงมอบหมายหรือ
มอบอํานาจ

ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด
ใหผู รักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนทําหนาท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูดํารง
ตําแหนงนั้นในระหวางท่ีรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย แลวแตกรณี
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หมวด ๕
อํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการ
ในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ืองดังตอไปนี้

(๑) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ท้ังนี้ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร

(๒) การทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนด
(๓) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๕) การผังเมือง
(๖) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(๗) การวิศวกรรมจราจร
(๘) การขนสง
(๙) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและท่ีจอดรถ
(๑๐) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ
(๑๑) การควบคุมอาคาร
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
(๑๔) การพัฒนาและอนุรักษส่ิงแวดลอม
(๑๔ ทว)ิ๑๒ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(๑๕) การสาธารณูปโภค
(๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๑๗) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๑๘) การควบคุมการเล้ียงสัตว
(๑๙) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๒๐) การควบคุมความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยในโรงมหรสพ

และสาธารณสถานอ่ืน ๆ
(๒๑) การจัดการศึกษา
(๒๒) การสาธารณูปการ
(๒๓) การสังคมสงเคราะห
(๒๔) การสงเสริมการกีฬา
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(๒๕) การสงเสริมการประกอบอาชีพ
(๒๖) การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร
(๒๗) หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ

เทศบาลนคร หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือท่ี
กฎหมายระบุเปนหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร

บรรดาอํานาจหนาท่ีใดซ่ึงเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาค จะมอบใหกรุงเทพ
มหานครปฏิบัติก็ได โดยใหทําเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ หรือประกาศ แลวแตกรณี ในกรณีท่ี
ทําเปนขอบังคับหรือประกาศตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๙๐ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๘๙ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการท่ีเปนสํานักหรือเทียบเทา
สํานักผู อํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการเขต และขาราชการกรุงเทพมหานครท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง
เปนพนักงานเจาหนาท่ีสําหรับปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว และใหมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ใหพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารท่ีมีเหตุ
อันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติดังกลาว ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น
ถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น และเพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังให
แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของจากบุคคลท่ีอยูหรือทํางานในสถานท่ีนั้น และใหมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสาร
หลักฐาน ยานพาหนะ หรือส่ิงใด ๆ  ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด รวมท้ังใหมีอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดไดดวย

ในกรณีท่ีมีการจับกุมผูกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพ
มหานคร ผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ซ่ึงมีฐานะเปนสํานักผูอํานวยการเขต
แลวแตกรณี เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษจําคุกใหมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เม่ือผูตองหาชําระ
คาปรับตามจํานวนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาวกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการเปรียบเทียบใหถือวา
คดีเลิกกัน

ถาผูตองหาไมยอมตามท่ีปรับ หรือเม่ือยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหขาราชการกรุงเทพมหานครท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งมีอํานาจในการสอบสวนและมีฐานะเปนพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เงินคาปรับตามมาตรานี้ใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๙๑ ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา และขาราชการกรุงเทพ
มหานคร เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา ๙๒ กรุงเทพมหานครอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถ่ินโดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๙๓ กรุงเทพมหานครอาจดําเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได เม่ือ
(๑) การนั้นจําเปนตองกระทําและเปนการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี

ท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานครหรือเปนประโยชนแกประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ
(๒) ไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ
(๓) ไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด ราชการสวนทองถ่ิน หรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ

แลวแตกรณี

มาตรา ๙๔ กรุงเทพมหานครอาจทํากิจการรวมกับบุคคลอ่ืนโดยกอตั้งบริษัทหรือถือหุนใน
บริษัทได เม่ือ

(๑) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจการเปนสาธารณูปโภค แตท้ังนี้ ไมกระทบกระเทือนถึง
กิจการท่ีกรุงเทพมหานครไดกระทําอยูแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ

(๒) กรุงเทพมหานครตองถือหุนเปนมูลคาเกินรอยละหาสิบของทุนท่ีบริษัทนั้นจดทะเบียนไว
ในกรณีท่ีกรุงเทพมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินถือหุนอยูในบริษัท
เดียวกัน ใหนับหุนท่ีถือนั้นรวมกัน และ

(๓) สภากรุงเทพมหานครมีมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังหมด และ

(๔) ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
การเปล่ียนแปลงจํานวนหุนท่ีกรุงเทพมหานครถืออยูตองไดรับอนุมัติจากสภากรุงเทพมหานคร

มาตรา ๙๕ ถากิจการใดอยูภายใตอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจ
ดําเนินการนั้นรวมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนไดโดยจัดตั้งเปนองคการ
เรียกวาสหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูแทนของกรุงเทพมหานคร
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ แลวแตกรณี

การจัดตั้งสหการจะกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหกําหนดช่ือ
อํานาจหนาท่ีและวิธีดําเนินงาน เม่ือจะยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหระบุวิธีจัดการทรัพยสินไวดวย

มาตรา ๙๖ ในกรณีจําเปน กรุงเทพมหานครอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการ ซ่ึงอยูในอํานาจ
หนาท่ีของกรุงเทพมหานครและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาตอบแทนท่ีเก่ียวของแทนกรุงเทพ
มหานครได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเสียกอน

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบกรุงเทพ
มหานคร ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได
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หมวด ๖
ขอบัญญัติ

มาตรา ๙๗  ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะตราขึ้นไดโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร
ในกรณีดังตอไปนี้

(๑) เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๓) การดําเนินการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจาง

และการพัสดุ
ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษ

จําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหม่ืนบาท

มาตรา ๙๘๑๓ รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะเสนอไดก็แตโดยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือราษฎรผู มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอ
ขอบัญญัติทองถ่ิน ในกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงนามรับรอง
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังหมด

รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวดวยการเงิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอไดก็ตอ
เม่ือมีคํารับรองของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๙๙ รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวดวยการเงิน หมายความถึงรางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครวาดวยขอความตอไปนี้ท้ังหมดหรือแตขอใดขอหนึ่ง

(๑) การตั้งขึ้น หรือยกเลิก หรือลด หรือเปล่ียนแปลงแกไข หรือผอนหรือวางระเบียบการบังคับ
อันเก่ียวกับภาษีอากร

(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินของกรุงเทพมหานครหรือการโอนงบประมาณรายจาย
ของกรุงเทพมหานคร

(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินการจาง

และการพัสดุ
(๕) การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร
(๖) การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานคร
ในกรณีเปนท่ีสงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติเก่ียวดวยการเงินท่ีจะตองมีคํารับรอง

ของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือไม ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผูวินิจฉัย

๑๓ มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๑๐๐ เม่ือสภากรุงเทพมหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครและ ลงมติ
เห็นชอบแลว ใหประธานสภากรุงเทพมหานครสงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี
สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนามในรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ท่ีผานความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครแลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใชบังคับเปนกฎหมายภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๐๑ ในกรณีท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยกับสภากรุงเทพมหานคร
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครสงรางขอบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลท่ีไมเห็นชอบดวยใหสภากรุงเทพมหานคร
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
เพ่ือใหสภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม ถาผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมสงใหสภากรุงเทพมหานคร
ภายในเวลาดังกลาวใหถือวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบดวย และใหประธานสภากรุงเทพมหานคร
ลงนามในรางขอบัญญัตินั้นแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครแลวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใชบังคับ
เปนกฎหมาย

ในกรณีท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยและสงใหสภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม 
สภากรุงเทพมหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเม่ือเวลาไดลวงพนไปสามสิบวันนับแตวันท่ีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครสงกลับใหสภากรุงเทพมหานคร นอกจากรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวดวยการเงิน
สภากรุงเทพมหานครอาจยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที

ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันรางเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังหมด ใหประธานสภากรุงเทพมหานครสงรางขอบัญญัติดังกลาวใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๐๐ ถาผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครไมดําเนินการตามกําหนด ใหประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในรางขอบัญญัตินั้นแทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแลวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใชบังคับเปนกฎหมาย

มาตรา ๑๐๒ รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีสภากรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวย
ใหเปนอันตกไป ยกเวนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

รางขอบัญญัติท่ีตกไปตามวรรคหนึ่ง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
จะเสนอใหมไดเม่ือพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีสภากรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น

มาตรา ๑๐๓   งบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานครใหทําเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูเสนอ ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทัน
ปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณท่ีแลวนั้นไปพลางกอน

ถาปใดจํานวนเงินซ่ึงไดกําหนดไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณไมพอ
สําหรับการใชจายประจําปก็ดี หรือมีความจําเปนท่ีจะตองตั้งงบประมาณรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดี ใหทําเปน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
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มาตรา ๑๐๔ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบดวยกับ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญ ตามมาตรา ๓๙ เพ่ือพิจารณา
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นตามขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใชบังคับ

มาตรา ๑๐๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครไมเห็นดวยกับ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภากรุงเทพมหานครตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนแปดคนและ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนเจ็ดคนประกอบเปน
คณะกรรมการรวมเพ่ือพิจารณาหา ขอยุติความขัดแยงในสาระสําคัญท่ีบัญญัติไวในรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายแลวรายงานผลการพิจารณาตอสภากรุงเทพมหานครภายในสิบวันนับแตวันท่ีสภากรุงเทพมหานคร
ตั้งคณะกรรมการรวม

ถาสภากรุงเทพมหานครยังไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการรวมดวยคะแนนเสียง
ไมต่ํากวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังหมด ใหรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เปนอันตกไป และใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปท่ีแลวนั้นไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังยุบสภากรุงเทพมหานครถามีขอเสนอของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๐๖ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณและรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม สภากรุงเทพมหานครจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีสภากรุงเทพ
มหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเปนคร้ังแรก

ถาสภากรุงเทพมหานครพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นไมเสร็จภายในเวลา
ท่ีกําหนดดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภากรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายนั้นและใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใชบังคับ

มาตรา ๑๐๗ ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครส้ินอายุหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
บรรดารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีสภากรุงเทพมหานครยังมิไดใหความเห็นชอบ หรือท่ีสภากรุงเทพมหานคร
ใหความเห็นชอบแลวแตผูวาราชการกรุงเทพมหานครยังมิไดลงนามและประกาศใชเปนกฎหมายภายในสามสิบวัน
นับแตวันรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานครใหเปนอันตกไป

มาตรา ๑๐๘ ในระหวางท่ีไมมีสภากรุงเทพมหานคร หรือในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวน
ในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะและจะเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครใหทัน
ทวงทีมิได ผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะออกขอกําหนดกรุงเทพ
มหานครใหใชบังคับดังเชนขอบัญญัติ และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครคราวตอไป ใหนําขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นเสนอตอสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ืออนุมัติ ถาสภากรุงเทพมหานครอนุมัติแลว ใหขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นใชบังคับเปน
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตอไป ถาสภากรุงเทพมหานครไมอนุมัติ ใหขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นเปนอันตกไป
แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีไดกระทําไปในระหวางท่ีใชขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้น

การอนุมัติหรือไมอนุมัติขอกําหนดกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๗
การคลังและทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๐๙ ภาษีบํารุงทองท่ี  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษาปาย อากรการฆ าสัตว
และผลประโยชนอ่ืนอันเนื่องในการฆาสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร ใหกรุงเทพมหานครจัดเก็บเปนรายได
ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น

มาตรา ๑๑๐ ภาษีและคาธรรมเนียมรถหรือรถยนต หรือลอเล่ือนท่ีจัดเก็บไดในเขตกรุงเทพ
มหานครใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น

มาตรา ๑๑๑ ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงกรุงเทพมหานคร
สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันท่ีคลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันท่ีคลายกัน และกาซปโตรเลียม ซ่ึงสถาน
การคาปลีกในเขตกรุงเทพมหานครเปนผูจําหนายไดไมเกินลิตรละหาสตางค ราคาขายปลีกท่ีสูงเพ่ิมขึ้นไมเกิน
จํานวนภาษีท่ีเรียกเก็บตามมาตรานี้ไมถือวาเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคาและ
ปองกันการผูกขาด

มาตรา ๑๑๒๑๔ กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากร และคาธรรมเนียม
เพ่ิมขึ้นไดไมเกินรอยละสิบของภาษีและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี้

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
ในการเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหตัดท้ิง
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและธรรมเนียมตามกฎหมาย

วาดวยการนั้น

๑๔ มาตรา ๑๑๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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มาตรา ๑๑๒ ทว ิ๑๕  กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม โดยใหกําหนด
เปนอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม เพ่ิมขึ้นจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนยใหกรุงเทพมหานคร
เก็บในอัตรารอยละศูนย

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอ่ืน ใหกรุงเทพมหานคร
เก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร

ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร

มาตรา ๑๑๓ กิจการใดท่ีกฎหมายมอบหนาท่ีใหเทศบาลเปนเจาหนาท่ีดําเนินการ ถากิจการนั้น
อยูในเขตกรุงเทพมหานครใหกรุงเทพมหานครเปนเจาหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดาคาธรรมเนียม
คาใบอนุญาต และคาปรับเนื่องในกิจการเชนวานั้น ใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๑๔ กรุงเทพมหานครอาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ จากผูซ่ึงใช
หรือไดประโยชนจากบริการสาธารณะท่ีกรุงเทพมหานครจัดใหมีขึ้นได เม่ือไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๑๑๕ ในการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผู วาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู อํานวยการสํานัก
หัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก ผู อํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทาท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจและหนาท่ีปฏิบัติการ
ตามกฎหมาย เวนแตกฎหมายวาดวยการนั้นจะไดกําหนดไวเปนประการอ่ืน

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการเขต
โดยความเห็นชอบของผู วาราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจส่ังยึดและส่ังขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดชอบ
เสียภาษีอากรได โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือส่ัง

วิธียึดและขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง โดยอนุโลม

เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาด เม่ือหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายในการยึดและขายและเงินภาษีอากร
คางชําระออกแลว ถามีเงินเหลือ ใหคืนแกเจาของทรัพยสิน

มาตรา ๑๑๖ กรุงเทพมหานครจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีอากร
หรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพ่ือกรุงเทพมหานครก็ได ในกรณีเชนนี้เม่ือไดหักคาใชจาย
ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรมนั้นสงมอบใหแกกรุงเทพมหานคร

๑๕ มาตรา ๑๑๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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มาตรา ๑๑๗ กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร
(๒) รายไดจากการสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร
(๓) รายไดจากการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร การทํากิจการรวมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ
(๔) ภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตามท่ีจะมีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนของเทศบาลหรือ

มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ
(๕) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามท่ีจะมีกฎหมายบัญญัติไว
(๖) คาบริการตามมาตรา ๙๒
(๗) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และตราเปน

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๘) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก

สภากรุงเทพมหานคร
(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนและเงินสมทบจากรัฐบาล
(๑๐) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(๑๑) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศซ่ึงไดรับ

ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร
(๑๒) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให
(๑๓) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน
(๑๔) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการเพ่ือมุงแสวงหากําไรในกรุงเทพ

มหานครตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนด
(๑๕) รายไดจากการจัดเก็บภาษีทรัพยสินหรือคาธรรมเนียมพิเศษตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนด
(๑๖) รายไดอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๑๘ กรุงเทพมหานครอาจมีรายจายดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจางประจํา
(๓) คาจางช่ัวคราว
(๔) คาตอบแทน
(๕) คาใชสอย
(๖) คาสาธารณูปโภค
(๗) คาวัสดุ
(๘) คาครุภัณฑ
(๙) คาท่ีดินและส่ิงกอสราง
(๑๐) เงินอุดหนุน
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(๑๑) รายจายอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครกําหนดไว
(๑๒) รายจายตามขอผูกพัน

มาตรา ๑๑๙ การจายเงินของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามท่ีไดอนุญาตไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  การจายเงินซ่ึงมิไดอนุญาตไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือขอบัญญัติวาดวยการนั้น

มาตรา ๑๒๐ ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน การบัญชี
การเงิน และทรัพยสินอ่ืน ๆ ของกรุงเทพมหานคร

เม่ือส้ินปงบประมาณใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรับจายเงินประจําป
งบประมาณท่ีส้ินสุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักชา

รายงานการรับจายเงินประจําปตามวรรคสอง เม่ือสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว
ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือเสนอสภากรุงเทพมหานคร

หมวด ๘
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๒๑ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพระราชบัญญัตินี้
และกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร ถากระทรวง ทบวง กรมใดเห็นสมควร
สงขาราชการมาประจํากรุงเทพมหานครเพ่ือปฏิบัติราชการในหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ  ก็ยอมกระทําได
โดยทําความตกลง กับกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๒๒ การตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหานคร ใหรัฐบาลตั้งให
กรุงเทพมหานครโดยตรง

ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดใหแกกรุงเทพมหานครนั้น รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบกําหนดการใชจายเงินดังกลาวก็ได

มาตรา ๑๒๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร เพ่ือการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจส่ังสอบสวน ขอเท็จจริง
หรือส่ังใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นวาการปฏิบัติใด ๆ  ของผูวาราชการกรุงเทพมหานครขัดตอกฎหมาย
มติของคณะรัฐมนตรีหรือเปนไปในทางท่ีอาจทําใหเสียประโยชนของกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยจะยับยั้งหรือส่ังการตามท่ีเห็นสมควรก็ได
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บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๒๔ ในระหวางท่ียังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ
ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ัง เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ
ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๕ ใหดําเนินการใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๑๒๖ ใหกรุงเทพมหานครจัดใหมีสวนราชการตามมาตรา ๖๐ ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๑๒๗ ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครและสมาชิกสภาเขตใหเสร็จส้ินภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๑๒๘ ในระหวางท่ียังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาใชบังคับ
โดยอนุโลม และใหอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตามกฎหมายนั้นเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร

ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหถือเขตแตละเขตเปนเขตเลือกตั้ง และใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท่ีจะทําการเลือกตั้งในแตละเขตนั้น

จํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท่ีแตละเขตจะพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎร
แตละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศคร้ังสุดทายกอนวันประกาศพระราช
กฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในราชกิจจานุเบกษา โดยถือเกณฑหนึ่งแสนคนตอสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน เขตใดมีราษฎรไมถึงหนึ่งแสนคนใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ในเขตนั้นไดหนึ่งคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคนก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้น
เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถาถึงหาหม่ืนหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งแสน

การประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๒๙ ในระหวางท่ียังไมมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๕๙ ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
และผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐
มาใชบังคับ
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มาตรา ๑๓๐ นับตั้งแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ
มหานครตามมาตรา ๑๒๗ ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาคงมีวาระอยู ในตําแหนงตอไป ในระหวางระยะเวลาดังกลาวเม่ือมีเหตุอันสมควร ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจส่ังใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังคณะ
หรือแตละบุคคลพนจากตําแหนง และจะแตงตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได

ในกรณีท่ีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวางลงในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจะแตงตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได

มาตรา ๑๓๑ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงดํารง
ตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒๗ จะเขารับหนาท่ีในระหวางระยะเวลาดังกลาวเม่ือมีเหตุ
อันสมควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงและจะแตงตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควร
ดํารงตําแหนงแทนก็ได

มาตรา ๑๓๒ ใหตําแหนงกํานัน ผู ใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบลและ
สารวัตรกํานันในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอยู ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงมีอยูตอไป ถาในเขตหรือแขวงใด
หมดความจําเปนตองมีตําแหนงดังกลาว ใหกรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกตําแหนงนั้นในราชกิจจานุเบกษา

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
    พลเอก ป. ติณสูลานนท
         นายกรัฐมนตรี

หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงใชบังคับอยู ในปจจุบัน แมจะมีการแกไขเพ่ิมเติมมาแลวรวม ๕ คร้ัง ก็ยังมีบทบัญญัติ
ท่ีไมเหมาะสมกับกาลสมัย ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมและคลองตัวสามารถ
สนองตอบความตองการของประชาชนไดโดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหเปนไปตามหลักการ
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๖

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนไป

มาตรา ๕ ในระหวางท่ีกรุงเทพมหานครยังมิไดมอบใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม
เพ่ือกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือกรุงเทพมหานคร เพ่ิมขึ้นอีกเทากับอัตราภาษีตามมาตรา ๑๑๒ ทวิ
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

การเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมของกรมสรรพากรตามมาตรานี้ ใหถือวากรุงเทพมหานครไดมอบให
กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคาและนําภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ
มาใชแทน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครในสวนท่ีเก่ียวกับรายได
เพ่ือใหสอดคลองกับการใชภาษีดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙๑๗

หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพ
มหานครท่ี ยั งไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึ งแกไขเพ่ิ มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ประกอบกับมีบทบัญญัติบางประการ
ท่ียังไมเหมาะสมสมควรแกไขเพ่ิมเติม บทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หนา ๒๐๘/๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนท่ี ๙ ก/หนา ๑/๙ เมษายน ๒๕๓๙
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ในสวนของการกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ท่ีเก่ียวกับการมีสัญชาติไทยและการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยังไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยังไดเพ่ิมสิทธิของราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
และใหมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานสภาทองถ่ินเพ่ือใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินได รวมท้ัง
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ิน สมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หามมิใหเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเร่ืองสภาพทางกาย แตบทบัญญัติมาตรา ๑๖ (๖) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนบทบัญญัติท่ี ถือปฏิบัติตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองสภาพทางกาย
สมควรแกไขบทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๐๔ ก/หนา ๒๒/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนท่ี ๓๘ ก/หนา ๑๖/๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา

พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒

เปนปท่ี ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา

พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

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

พ.ศ. ๒๕๒๓
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หนา ๒๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
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มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศหรือคําส่ังใด
ท่ีไดกําหนดเปนอํานาจหนาท่ีของนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังนั้น อางถึงประธาน
สภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสภาเมืองพัทยา
“ขอบัญญัต”ิ  หมายความวา ขอบัญญัติเมืองพัทยา
“ผูวาราชการจังหวัด”  หมายความวา ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
การจัดต้ังเมืองพัทยา

มาตรา ๗ ใหจัดตั้งเมืองพัทยาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอาณาเขตตามเขตเมืองพัทยา
ท่ีมีอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ใหเมืองพัทยามีฐานะเปนนิติบุคคล
การแกไขเปล่ียนแปลงเขตเมืองพัทยาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

หมวด ๒
การบริหารเมืองพัทยา

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

มาตรา ๙ สภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบส่ีคน ซ่ึงเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา

ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตําแหนงท่ีวาง
ใหสภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู

มาตรา ๑๐ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลว

ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี ๑ มกราคมของปท่ีมีการเลือกตั้ง และ
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน

นับถึงวันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๑ บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธิเลือกตั้ง

(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๑๒ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึง

วันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและไดเสียภาษี
ตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ี ใหเมืองพัทยาในปท่ีสมัครหรือ
ในปกอนปท่ีสมัครหนึ่งป

มาตรา ๑๓ บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิก

(๑) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒)หรือ (๔)
(๒) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
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(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๕) เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป

ในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกต ิ

หรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ
(๘) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๙) เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
(๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถ่ิน

หรือเปนเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ
(๑๑) อยู ในระหวางตองหามหรือตัดสิทธิมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย
(๑๒) เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงถูกใหพนจากตําแหนงเนื่องจากกระทํา

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(๑๓) เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงราษฎรลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง

ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินและยังไมพนกําหนด
หาปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนงคร้ังหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๔ การเลือกตั้งสมาชิกใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

มาตรา ๑๕ อายุของสภาเมืองพัทยามีกําหนดคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง
สมาชิกภาพของสมาชิกเร่ิมตั้งแตวันเลือกตั้ง

มาตรา ๑๖ กอนเขารับหนาท่ีสมาชิกตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเมืองพัทยาดวยถอยคํา
ดังตอไปนี้

“ขาพเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริตตามความเห็น
ของขาพเจาโดยบริสุทธ์ิใจ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของสวนรวม”

มาตรา ๑๗ สมาชิกเปนผูแทนของประชาชนในเขตเมืองพัทยา และตองปฏิบัติหนาท่ีตามความเห็น
ของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ
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มาตรา ๑๘ สมาชิกตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ในสัญญาท่ีเมืองพัทยา
เปนคูสัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกเมืองพัทยาหรือท่ีเมืองพัทยากระทํา

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

ซ่ึงความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเมืองพัทยา หรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนของสภาเมืองพัทยา
โดยมีสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาเมืองพัทยาพิจารณา
และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู ท้ังนี้ ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแตวันท่ีสภาเมืองพัทยามีมติ

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

เม่ือมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผู ใดส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ใหผูวาราชการจังหวัด
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนท่ีสุด

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงตาม (๘) พรอมกัน ใหถือวาเปนการยุบสภาเมืองพัทยา

มาตรา ๒๐ เม่ือตําแหนงสมาชิกวางลงเพราะถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยา
หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือวามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม ใหมีการเลือกตั้งภายใน
ส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือวันท่ีมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือวันท่ีถือวามีการยุบสภา
เมืองพัทยา แลวแตกรณี

มาตรา ๒๑ เม่ื อตําแหนงสมาชิกวางลงให มีการเลือกตั้ งสมาชิกขึ้ นแทนตําแหนงท่ี ว าง
ภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง เวนแตอายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน

ใหสมาชิกซ่ึงไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาเมืองพัทยาท่ีเหลืออยู
ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกวางลงเกินก่ึงหนึ่ งของจํานวนสมาชิกตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง

ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานเสนอรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาส่ังยุบสภาเมืองพัทยาก็ได

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

147

มาตรา ๒๒ ใหสภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเปนประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่ งและ
รองประธานสภาเมืองพัทยาจํานวนสองคน แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง

การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาใหกระทําในการประชุม
สภาเมืองพัทยาคร้ังแรกภายหลังจากการเลือกตั้งท่ัวไป

มาตรา ๒๓ ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยูในตําแหนงจนครบอายุ
ของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือวามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม

มาตรา ๒๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๓ ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธาน
สภาเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เม่ือ

(๑) พนจากสมาชิกภาพแหงสภาเมืองพัทยา
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด

มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีตําแหนงประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยาวางลง
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๔ ใหสภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกขึ้นเพ่ือดํารงตําแหนงท่ีวางแทนภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีตําแหนงวางลง

มาตรา ๒๖ ประธานสภาเมืองพัทยามีหนาท่ีดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการอ่ืนใหเปนไป
ตามขอบังคับเมืองพัทยา

รองประธานสภาเมืองพัทยามีหนาท่ีชวยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัติการตามหนาท่ีและกระทํา
กิจการตามท่ีประธานสภาเมืองพัทยามอบหมาย

ในกรณีท่ีไมมีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดหรือไมปฏิบัติหนาท่ี ใหรองประธานสภาเมืองพัทยาคนท่ีหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทน และในกรณีท่ีไมมีประธาน
สภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาคนท่ีหนึ่งหรือประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภา
เมืองพัทยาคนท่ีหนึ่งไมอยู  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดหรือไมปฏิบัติหนาท่ี ใหรองประธานสภาเมืองพัทยาคนท่ีสอง
ปฏิบัติหนาท่ีแทน

ในการประชุมคร้ังใดถาไมมีผูปฏิบัติหนาท่ีประธานในท่ีประชุม ใหสมาชิกเลือกกันเองเพ่ือทําหนาท่ี
ประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมคร้ังนั้น

ในการประชุมคร้ังใด ถาผูทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมส่ังปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระ
การประชุม แตสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกเทาท่ีมีอยูเสนอใหเปดประชุมใหดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไป จนกวาสมาชิกจะมีมติใหปดประชุม และใหนําความในวรรคสามและวรรคส่ี
มาใชบังคับกับกรณีดังกลาว
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มาตรา ๒๗ ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแตงตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและผูชวย
เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไมเกินจํานวนรองประธานสภาเมืองพัทยา เพ่ือชวยเหลือกิจการตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

บุคคลซ่ึงไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาหรือผูชวยเลขานุการประธาน
สภาเมืองพัทยา ตองมิใชรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา
ประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพนจากตําแหนง
เม่ือ

(๑) ประธานสภาเมืองพัทยาพนจากตําแหนง
(๒) ประธานสภาเมืองพัทยามีคําส่ังใหพนจากตําแหนง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาเมืองพัทยา
(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล

มาตรา ๒๘ ใหปลัดเมืองพัทยาทําหนาท่ีเลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการ
และการจัดประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีสภาเมืองพัทยามอบหมาย

มาตรา ๒๙ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกอันเปนการเลือกตั้งท่ัวไปใหผูวาราชการ
จังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาคร้ังแรก

ในปปฏิทินหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไมนอยกวาสองสมัยแตตองไมเกินส่ีสมัย
จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเร่ิ มสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัยใหสภาเมืองพัทยากําหนด
แตสภาเมืองพัทยาจะกําหนดจํานวนสมัยประชุมและวันเร่ิมสมัยประชุมสําหรับปแรกเปนการเฉพาะก็ได

สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดสามสิบวัน แตถามีกรณีจําเปนสภาเมืองพัทยาจะมีมติขยายสมัยประชุม
สามัญออกไปอีกก็ไดแตตองไมเกินสามสิบวัน

มาตรา ๓๐ เม่ือมีกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนแหงเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู อาจยื่นคํารองตอประธานสภาเมืองพัทยาขอใหเปดประชุมสมัยวิสามัญได 
และใหประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยกําหนดวันประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดสิบหาวัน

มาตรา ๓๑ ภายใตบังคับมาตรา ๒๙ ใหประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา
ตามสมัยประชุม

ในกรณีท่ีไมมีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไมเรียกประชุมตามกฎหมาย
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและนัดใหสมาชิกมาประชุมในกรณีดังตอไปนี้
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(๑) สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูมีสิทธิยื่นคํารอง
ตอผูวาราชการจังหวัด ขอใหเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาได และใหผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง

(๒) กรณีท่ีไมมีการประชุมภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันเร่ิมกําหนดใหมีการประชุม
ตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แลวแตกรณี

ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา และ
รองประธานสภาเมืองพัทยา จะทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมมิไดและใหสมาชิกเลือกกันเองเพ่ือทําหนาท่ี
ประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมคร้ังนั้น

มาตรา ๓๒ การประชุมสภาเมืองพัทยา ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
สมาชิกเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม

นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หรือผูซ่ึงนายกเมืองพัทยามอบหมายมีสิทธิเขาประชุม
สภาเมืองพัทยา และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตนตอท่ีประชุม
แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรา ๓๓ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตท่ีบัญญัติไว
เปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้

สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

มาตรา ๓๔ สภาเมืองพัทยาจะกระทําการใดอันมิใชเปนอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยาไมได

มาตรา ๓๕ การประชุมสภาเมืองพัทยาตองกระทําโดยเปดเผยตามลักษณะท่ีไดกําหนดไว
ในขอบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา แตถานายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวน
สมาชิกเทาท่ีมีอยูรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ

มาตรา ๓๖ ในท่ีประชุมสภาเมืองพัทยา สมาชิกมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกเมืองพัทยาในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับงานในหนาท่ีของนายกเมืองพัทยา

มาตรา ๓๗ สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยูมีสิทธิเขาช่ือ
เสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมสภาเมืองพัทยาเพ่ือใหนายกเมืองพัทยาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นในปญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยไมมีการลงมติ

ญัตติตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธานสภาเมืองพัทยา และใหประธานสภาเมืองพัทยากําหนดวัน
สําหรับการอภิปรายท่ัวไป ซ่ึงตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับญัตติ แลวแจงให
นายกเมืองพัทยาทราบ
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มาตรา ๓๘ สภาเมืองพัทยามีอํานาจเลือกสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภาเมืองพัทยา
และมีอํานาจเลือกบุคคลผู เปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้ งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเมืองพัทยาเพ่ือกระทํากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาเมืองพัทยาแลวรายงานตอสภาเมืองพัทยา

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยามีสิทธิเสนอช่ือบุคคลผูเปน
หรือมิไดเปนสมาชิก เพ่ือใหสภาเมืองพัทยาแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญไดไมเกินหนึ่งในส่ี
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด

คณะกรรมการท่ีสภาเมืองพัทยาตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได

มาตรา ๓๙ สภาเมืองพัทยามีอํานาจตราขอบังคับเก่ียวกับจรรยาบรรณของสมาชิก ขอบังคับ
การประชุมเก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ
การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งและตอบกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไป การรักษา
ระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอ่ืนอันเปนหนาท่ีของสภาเมืองพัทยา

มาตรา ๔๐ เงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอ่ืนของประธานสภา
เมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการประธานสภา
เมืองพัทยา กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญท่ีสภาเมืองพัทยาตั้งขึ้น หรืออนุกรรมการท่ีคณะกรรมการตั้งขึ้น
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา

สวนท่ี ๒
นายกเมืองพัทยา

มาตรา ๔๑ ใหเมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่งซ่ึงเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเมืองพัทยา

การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

มาตรา ๔๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับผูมีสิทธิเลือกตั้ง
นายกเมืองพัทยาโดยอนุโลม

มาตรา ๔๓ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมืองพัทยา
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
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(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ
(๔) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัคร

รับเลือกตั้ง หรือเปนผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้ง และไดเสียภาษีตามกฎหมาย
วาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ี ใหเมืองพัทยาในปท่ีสมัครหรือในปกอนปท่ีสมัคร
หนึ่งป

มาตรา ๔๔ บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๓ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมืองพัทยา

มาตรา ๔๕๒ ใหนายกเมืองพัทยาดํารงตําแหนงนับตั้งแตวันเลือกตั้ง และมีระยะการดํารงตําแหนง
คราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้ง

เม่ือนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการเลือกตั้งขึ้นใหมภายในส่ีสิบหาวันนับแต
วันท่ีพนจากตําแหนง

มาตรา ๔๖ ใหมีการมอบหมายงานในหนาท่ีนายกเมืองพัทยาภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี
ไดมีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยาจํานวนไมเกินส่ีคนซ่ึงมิใชสมาชิกเปนผูชวยเหลือ
ในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย

มาตรา ๔๗ รองนายกเมืองพัทยาตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) และ (๓)
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔

มาตรา ๔๘ นายกเมืองพัทยามีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาใหเปนไปตามกฎหมาย

ขอบัญญัติ และนโยบาย
(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเมืองพัทยา
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการ

นายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษา
(๔) วางระเบียบเพ่ือใหงานของเมืองพัทยาเปนไปดวยความเรียบรอย
(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูวาราชการจังหวัด

มอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะ
เทศมนตรี

๒ มาตรา ๔๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

152

มาตรา ๔๙ นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้

(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดในการพาณิชยของเมืองพัทยา หรือบริษัทท่ีเมืองพัทยา
ถือหุน เวนแตตําแหนงท่ีตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

(๒) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีทํากับเมืองพัทยา หรือการพาณิชย
ของเมืองพัทยา หรือบริษัทท่ีเมืองพัทยาถือหุน

มาตรา ๕๐ นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เม่ือ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) เม่ือมีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๗๖
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๙
(๗) รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและส่ังใหออกจากตําแหนง เพราะมีความประพฤติในทางท่ีจะ

นํามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเมืองพัทยา หรือปฏิบัติการหรือละเลยไมปฏิบัติการ
อันควรปฏิบัติในลักษณะท่ีจะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแกเมืองพัทยา หรือแกราชการโดยสวนรวมหรือ
แกความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

ในระหวางท่ีไมมีนายกเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหนาท่ีของนายกเมืองพัทยาเทาท่ีจําเปน
ไดเปนการช่ัวคราวจนกวานายกเมืองพัทยาซ่ึงไดรับเลือกตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี

เม่ือมีกรณีสงสัยวาความเปนนายกเมืองพัทยาส้ินสุดลงตาม (๕) หรือ (๖) ใหผูวาราชการจังหวัด
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัด ใหเปนท่ีสุด

มาตรา ๕๑ รองนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เม่ือ
(๑) นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง
(๒) นายกเมืองพัทยามีคําส่ังใหพนจากตําแหนง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกเมืองพัทยา
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๙
ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๕๐ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกเมืองพัทยาดวยโดยอนุโลม
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มาตรา ๕๒ นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผูชวยเลขานุการ
นายกเมืองพัทยาไมเกินจํานวนรองนายกเมืองพัทยา และอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานท่ีปรึกษา
และท่ีปรึกษาไดจํานวนรวมกันแลวไมเกินหาคน เพ่ือชวยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยาตามท่ีนายก
เมืองพัทยามอบหมาย

บุคคลท่ีไดรับแตงตั้ งเปนเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู ชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา
ประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา ตองมิใชสมาชิก และใหนํามาตรา ๕๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับ
การพนจากตําแหนงของบุคคลดังกลาวดวย

มาตรา ๕๓ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง  และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเมืองพัทยา
รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา

หมวด ๓
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา

มาตรา ๕๔ ใหนายกเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยา และ
เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยา

มาตรา ๕๕ เมืองพัทยาแบงสวนราชการดังตอไปนี้
(๑) สํานักปลัดเมืองพัทยา
(๒) สวนราชการอ่ื น ตามท่ีนายกเมืองพัทยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
การกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักปลัดเมืองพัทยา และสวนราชการอ่ืนตามวรรคหนึ่ ง ใหเปนไปตามท่ี

นายกเมืองพัทยาประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๕๖ ใหมีปลัดเมืองพัทยาคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจาง
เมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเมืองพัทยาใหเปนไปตามนโยบาย
และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย

การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น

มาตรา ๕๗ ในกรณี ท่ี มีความจําเปนเพ่ือประโยชนแกราชการเมืองพัทยาท่ีจะตองอาศัย
ขาราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนมาปฏิบัติงานช่ัวคราว นายกเมืองพัทยาอาจขอยืมตัวผูนั้นมาชวยปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาเปนการช่ัวคราว
โดยมีกําหนดเวลาก็ใหกระทําได แตตองทําความตกลงกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนนั้นกอน และเม่ือหมดความจําเปนเม่ือใดใหรีบสงตัวผูนั้นคืนสังกัดเดิม
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ใหถือวาขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหนาท่ีเปนพนักงานเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้
โดยไมขาดจากสถานภาพเดิม และคงไดรับเงินเดือนหรือคาจาง แลวแตกรณี จากสังกัดเดิม

มาตรา ๕๘ อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเมืองพัทยา ใหเปนไปตามท่ี
นายกเมืองพัทยามอบหมาย

ในกรณีท่ีนายกเมืองพัทยาไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเมืองพัทยาตามลําดับท่ีนายก
เมืองพัทยาจัดไวเปนผู รักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเมืองพัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูรักษาราชการแทน

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกเมืองพัทยาจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นไมไดกําหนด
ในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน นายกเมืองพัทยาอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกเมืองพัทยา
เปนผู ปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาก็ได แตถามอบใหปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทน
ใหทําเปนคําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ

การปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการกํากับดูแลและ
กรอบนโยบายท่ีนายกเมืองพัทยากําหนดไว

มาตรา ๕๙ ในกรณีท่ีมีรองปลัดเมืองพัทยา อํานาจในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัด
เมืองพัทยา ใหเปนไปตามท่ีปลัดเมืองพัทยามอบหมาย

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดเมืองพัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรองปลัด
เมืองพัทยาเปนผู รักษาราชการแทน ถ ามีรองปลัดเมืองพัทยาหลายคนใหรองปลัดเมืองพัทยาผู มีอาวุ โสตามระเบียบแบบแผน
ของราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดเมืองพัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหนายกเมืองพัทยาแตงตั้งหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผู รักษาราชการแทน

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีปลัดเมืองพัทยาจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นไมไดกําหนด
เร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ปลัดเมืองพัทยาอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดเมืองพัทยา
ปฏิบัติราชการแทนปลัดเมืองพัทยาก็ได แตถาจะมอบใหหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทาปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ

มาตรา ๖๐ ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเท าหรือมีแต ไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดเมืองพัทยาแตงตั้ งพนักงานเมืองพัทยาคนหนึ่ ง
เปนผูรักษาราชการแทนได ท้ังนี้ ใหทําเปนคําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ
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อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ
หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นไมไดกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน หัวหนาสวนราชการของ
เมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหพนักงานเมืองพัทยาคนใดคนหนึ่ง
ปฏิบัติราชการแทนได แลวแตกรณี

มาตรา ๖๑ ในการปฏิบัติหนาท่ีใหนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาและพนักงาน
เมืองพัทยาเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๔
อํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยา

มาตรา ๖๒ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการ
ในเขตเมืองพัทยาในเร่ืองดังตอไปนี้

(๑) การรักษาความสงบเรียบรอย
(๒) การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(๔) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
(๕) การจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม
(๖) การจัดการจราจร
(๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๘) การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย
(๙) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๑๐) การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ และท่ีจอดรถ
(๑๑) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอ่ืน
(๑๒) การควบคุมและสงเสริมกิจการทองเท่ียว
(๑๓) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(๑๔) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา

มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายท่ีบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยาหรือ
ขอบัญญัติ ใหนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหนาสวนราชการ
ของเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา และพนักงานเมืองพัทยา ซ่ึงนายกเมืองพัทยาแตงตั้งเปนพนักงาน
เจาหนาท่ีสําหรับปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว และใหมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
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ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในอาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือขอบัญญัติ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือส่ั งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของกับการกระทําท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติ
(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือส่ิงใดๆ เพ่ือใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดี
(๔) จับกุมผูกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือขอบัญญัติเพ่ือดําเนินคดี
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบ

ท่ีนายกเมืองพัทยากําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยา

ปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา แลวแตกรณี เห็นวาผูตองหา
ไมควรไดรับโทษจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบ และเม่ือผูกระทําความผิดชําระคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีมีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในกรณีท่ีผู กระทําความผิดไมยอมเปรียบเทียบ หรือเม่ือยอมแลวแตไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลา
ใหพนักงานเมืองพัทยาซ่ึงนายกเมืองพัทยาแตงตั้งมีอํานาจในการสอบสวนและมีฐานะเปนพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เม่ือทําการสอบสวนเสร็จใหสงรายงานการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ
เพ่ือดําเนินคดีในศาลตอไป โดยใหถือวารายงานการสอบสวนนั้นเปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา

เงินคาปรับใหเปนรายไดของเมืองพัทยา

มาตรา ๖๔ เมืองพัทยาอาจใหบริการแกบุคคล หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยมีคาตอบแทนได เม่ือบริการนั้นโดยปกติเปนบริการท่ีมีคาตอบแทน

การประกอบการพาณิชยของเมืองพัทยาใหตราเปนขอบัญญัติ
การประกอบกิจการใดท่ีเมืองพัทยามีรายไดหรือผลพลอยไดอันเกิดจากการกระทําตามอํานาจ

หนาท่ีจะไมตราเปนขอบัญญัติก็ได

มาตรา ๖๕ เมืองพัทยาอาจดําเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เม่ือการนั้นจําเปนตองทําและ
เปนการท่ีเก่ียวเนื่ องกับกิจการท่ีดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ท่ีอยูภายในเขตเมืองพัทยา หรือเปนประโยชนแกเมืองพัทยา

การดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และไดรับความยินยอม
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะเขาไปดําเนินการ

ในกรณีท่ีไมไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคสอง ใหนายกเมืองพัทยา
รายงานตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณา ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินกิจการนั้นจะเปนประโยชน
ตอประชาชนเปนสวนรวม ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหนายกเมืองพัทยาและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีเก่ียวของมาประชุม เพ่ือหาขอยุติรวมกัน
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มาตรา ๖๖ ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดดําเนินกิจการใดท่ีอยูนอกเขตเมืองพัทยา
อันมีลักษณะท่ีจะมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยา
ใหนายกเมืองพัทยาเสนอผูวาราชการจังหวัด แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือพิจารณาปญหาดังกลาวรวมกัน

เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดรับขอเสนอของนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัด
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งภายในสิบหาวันนับแตไดรับขอเสนอและถาคณะกรรมการไดพิจารณา
และมีมติอยางใดแลว ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือแจงใหเมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการตอไปในกรณีท่ีหาขอยุติไมได ใหรัฐมนตรีเปนผูช้ีขาด

คณะกรรมการตามวรรคสอง ใหประกอบดวยผูแทนเมืองพัทยา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีเก่ียวของ และบุคคลอ่ืนตามท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร

มาตรา ๖๗ ในกรณีท่ีหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ดําเนินกิจการใด
ท่ีอยูนอกเขตเมืองพัทยาอันมีลักษณะท่ีจะมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือความปลอดภัย
ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา ใหนายกเมืองพัทยารายงานตอผูวาราชการจังหวัด เพ่ือแจงใหหนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของพิจารณาและหาขอยุติรวมกัน

มาตรา ๖๘ ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการใหบริการแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
และลดภาระทางการเงินของเมืองพัทยา เมืองพัทยาอาจมอบใหบุคคลอ่ืนหรือเขารวมกับบุคคลอ่ืนกระทํากิจการ
ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยาได ในกรณีเชนนั้น ผูกระทํากิจการมีสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ
หรือคาตอบแทน ท่ีเก่ียวของกับกิจการนั้นแทนเมืองพัทยาตามอัตราท่ีไดทําความตกลงกับเมืองพัทยาได

การกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยาและรัฐมนตรีกอน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว

ในขอบัญญัติ ท้ังนี้ ขอบัญญัติดังกลาวตองไมมีลักษณะท่ีอาจเปนผลใหประชาชนผูใชหรือรับบริการตองเสียคาบริการ
หรือคาใชจายอ่ืนสูงขึ้น

มาตรา ๖๙ เมืองพัทยาอาจรวมกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน จัดตั้งองคการขึ้นเรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล เพ่ือทํากิจการใดอันอยูภายใตอํานาจหนาท่ี
ของเมืองพัทยาได

การจัดตั้งสหการจะทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยระบุช่ือ อํานาจหนาท่ี และวิธีการบริการ
และการดําเนินงานไว และเม่ือจะยุบเลิกสหการ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยระบุวิธีจัดการทรัพยสินไวดวย
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หมวด ๕
ขอบัญญัติเมืองพัทยา

มาตรา ๗๐ เมืองพัทยามีอํานาจตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมายในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การปฏิบัติใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยา
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเมืองพัทยามีอํานาจตราขอบัญญัติได
(๓) การใหบริการโดยมีคาตอบแทนตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
(๔) การพาณิชยตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
(๕) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจาง

และการพัสดุ
ในขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดโทษจําคุกหรือโทษปรับหรือท้ังจําและปรับผูละเมิดขอบัญญัติ

ไวดวยก็ได แตจะกําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือนและโทษปรับเกินหนึ่งหม่ืนบาทไมได
ขอบัญญัติตาม (๕) ตองมีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานกลางท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งจะตราขึ้นไดตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา

มาตรา ๗๑ รางขอบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยนายกเมืองพัทยา สมาชิก หรือราษฎรผู มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน

ในกรณีท่ีสมาชิกเปนผูเสนอรางขอบัญญัติ ตองมีสมาชิกลงนามรับรอง ไมนอยกวาสองคน
รางขอบัญญัติเก่ียวกับการเงิน สมาชิกจะเสนอไดตอเม่ือมีคํารับรองของนายกเมืองพัทยา

มาตรา ๗๒ รางขอบัญญัติเก่ียวกับการเงิน หมายความถึงรางขอบัญญัติ วาดวยเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
ดังตอไปนี้

(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเก่ียวกับภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเมืองพัทยา
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจาง

และการพัสดุ
ในกรณีเปนท่ีสงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติเก่ียวกับการเงิน ท่ีจะตองมีคํารับรอง

ของนายกเมืองพัทยา ใหประธานสภาเมืองพัทยาเปนผูวินิจฉัย

มาตรา ๗๓ ภายใตบังคับมาตรา ๗๖ รางขอบัญญัติ ท่ีสภาเมืองพัทยาไมเห็นชอบดวยใหเปนอันตกไป
รางขอบัญญัติท่ีตกไปตามวรรคหนึ่ง จะเสนอใหมไดเม่ือพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี

รางขอบัญญัตินั้นตกไป
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มาตรา ๗๔ งบประมาณรายจายประจําปของเมืองพัทยา ตองตราเปนขอบัญญัติ ในกรณีท่ี
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ของปงบประมาณกอนนั้นไปพลางกอน

ในกรณีท่ีงบประมาณรายจายประจําปท่ีตั้งไวไมพอสําหรับการใชจาย หรือมีความจําเปนท่ีจะตอง
ตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

มาตรา ๗๕ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม สภาเมืองพัทยาจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีสภาเมืองพัทยาไดรับรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายนั้น

ถาสภาเมืองพัทยาพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายไมเสร็จภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาเมืองพัทยาไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น และให
นายกเมืองพัทยาลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายตอไป

ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาเมืองพัทยา การเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระทําดวยประการใดๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย
จะกระทํามิได

มาตรา ๗๖ ในกรณีท่ีสภาเมืองพัทยาไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ี
หรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ใหสภาเมืองพัทยาตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการ
จํานวนสิบหาคน เพ่ือพิจารณาหาขอยุติความขัดแยงในสาระสําคัญท่ีบัญญัติไวในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกซ่ึงสภาเมืองพัทยาแตงตั้งจํานวนเจ็ดคน
และบุคคลซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกซ่ึงนายกเมืองพัทยาเสนอจํานวนเจ็ดคน และใหกรรมการท้ังสิบส่ีคน
รวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซ่ึงมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการ
ดังกลาวภายในเจ็ดวัน นับแตวันท่ีกรรมการครบจํานวนสิบส่ีคน

ในกรณีท่ีไมสามารถเสนอบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีเปนประธานไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งบุคคลซ่ึงมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกขึ้นทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการดังกลาว

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาตอสภาเมืองพัทยา ใหแลว
เสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีแตงตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมสามารถพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหประธานคณะกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา แลววินิจฉัยช้ีขาด
และรายงานตอสภาเมืองพัทยาโดยเร็ว

ถาสภาเมืองพัทยายังไมเห็นชอบดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือผลการวินิจฉัย
ของประธานคณะกรรมการ แลวแตกรณี ใหรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเปนอันตกไปและใหรัฐมนตรี
ส่ังยุบสภาเมืองพัทยา
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มาตรา ๗๗ ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติใด
ใหประธานสภาเมืองพัทยาสงรางขอบัญญัตินั้นใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา

ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืนประธานสภา
เมืองพัทยาภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติดังกลาว

ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสงใหนายกเมืองพัทยา
ลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยใหสงรางขอบัญญัตินั้นพรอมดวย
เหตุผลท่ีไมเห็นชอบดวยคืนไปยังสภาเมืองพัทยาเพ่ือพิจารณาใหม ถาสภาเมืองพัทยามีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติเดิม
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกเทาท่ีมีอยู ใหประธานสภาเมืองพัทยาแจงใหผูวาราชการจังหวัด
ทราบและสงรางขอบัญญัตินั้นใหนายกเมืองพัทยาลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป

มาตรา ๗๘ ขอบัญญัตินั้นใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ศาลาวาการเมืองพัทยา และใหมีผล
ใชบังคับได ดังนี้

(๑) ถาเปนขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจาย ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
เปนตนไปหรือตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินั้น

(๒) ถาเปนขอบัญญัติอ่ืน ใหมีผลใชบังคับเม่ือพนเจ็ดวันนับแตวันประกาศ เวนแตขอบัญญัตินั้น
จะกําหนดไวเปนประการอ่ืน แตตองไมเร็วกวาวันถัดจากวันประกาศ

ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูรับผิดชอบในการประกาศขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง และใหระบุวันท่ี
ท่ีประกาศไวดวย

มาตรา ๗๙ ใหเมืองพัทยาจัดใหมีสําเนาขอบัญญัติไว ณ ศาลาวาการเมืองพัทยา เพ่ือใหประชาชน
ตรวจดูได และหากประชาชนประสงคจะไดสําเนาขอบัญญัติใดๆ ใหเมืองพัทยาจัดใหโดยคิดคาตอบแทนไดไมเกิน
คาใชจายตามท่ีจายจริงในการดําเนินการดังกลาว

หมวด ๖
รายไดและรายจาย

มาตรา ๘๐ ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย และอากรการฆาสัตวและ
คาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตว ในเขตเมืองพัทยา ใหเมืองพัทยาจัดเก็บเปนรายได
ของเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการนั้น

มาตรา ๘๑ กิจการใดท่ีมีกฎหมายมอบหนาท่ีใหเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเปนเจาหนาท่ี
ดําเนินการหรือกําหนดใหแบงรายไดใหเทศบาล ถากิจการนั้นอยู ในเขตเมืองพัทยา ใหเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยา
เปนเจาหนาท่ีดําเนินการหรือใหเมืองพัทยาไดรับสวนแบงรายไดตามกฎหมายนั้นและบรรดาคาธรรมเนียม
คาใบอนุญาตและคาปรับ เนื่องในกิจการเชนวานั้น ใหเปนรายไดของเมืองพัทยา
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มาตรา ๘๒ เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไมเกิน
รอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี้

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงสถานประกอบการอยูในเขตเมืองพัทยา
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ซ่ึงรานขายสุราอยู ในเขตเมืองพัทยา
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน ซ่ึงสถานท่ี

เลนการพนันอยูในเขตเมืองพัทยา
ในการเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของหนึ่งบาทใหปดท้ิง
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมาย

วาดวยการนั้น

มาตรา ๘๓ เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมโดยใหกําหนดเปนอัตรา
ภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนย ใหเมืองพัทยาเก็บ
อัตรารอยละศูนย

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอ่ืน ใหเมืองพัทยาเก็บหนึ่งในเกา
ของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร

ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเก็บเพ่ิมขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร

มาตรา ๘๔ เม่ือเมืองพัทยาออกขอบัญญัติตามมาตรา ๘๒ (๑) หรือมาตรา ๘๓ แลวใหเปนหนาท่ี
ของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บภาษีดังกลาวใหเมืองพัทยา

มาตรา ๘๕ เมืองพัทยาจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม
คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอ่ืนใด เพ่ือเมืองพัทยาก็ได ในกรณีเชนนี้เม่ือไดหักคาใชจายไมเกินรอยละหนึ่ง
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลวใหกระทรวง ทบวง กรม นั้นสงมอบใหแกเมืองพัทยา

มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ หรือขอบัญญัติท่ีออกตามมาตรา ๘๒ (๒)
หรือ (๓) ใหเมืองพัทยามีอํานาจแตงตั้งเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการ และใหเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับแตงตั้งมีอํานาจและหนาท่ี
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีคางตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา
๘๓ เม่ือไดรับความเห็นชอบจากนายกเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยามีอํานาจส่ังยึดและส่ังขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของผูตองรับผิดเสียภาษีอากรโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือส่ัง แตถาจะขายทอดตลาดตองไดรับอนุญาต
จากผูวาราชการจังหวัดดวย

วิธีการขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงโดยอนุโลม

เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น ใหหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายในการยึดและขาย
และเงินภาษีอากรคาง ถามีเงินเหลือใหคืนใหแกเจาของทรัพยสิน
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มาตรา ๘๗ ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือนท่ีจัดเก็บไดในจังหวัดชลบุรี ใหจัดสรร
ใหแกเมืองพัทยาโดยใหถือวาเมืองพัทยาเปนเทศบาล ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย
วาดวยการนั้น

มาตรา ๘๘ ในกรณี ท่ี มีกฎหมายกําหนดใหจัดสรรหรือแบงรายได  อันเกิดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม
คาใบอนุญาต หรือคาปรับใดๆ ใหแกเทศบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ใหเมืองพัทยาไดรับสวนแบงรายได
ดังกลาวดวย เชนเดียวกับเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นและเพ่ือประโยชนในการนี้ ใหถือวา
เมืองพัทยาเปนเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน แลวแตกรณี

มาตรา ๘๙ เมืองพัทยาอาจมีรายไดอ่ืนดังตอไปนี้
(๑) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต หรือคาปรับใด ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว
(๒) รายไดจากทรัพยสินของเมืองพัทยา
(๓) รายไดจากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา
(๔) รายไดจากการพาณิชยของเมืองพัทยา
(๕) รายไดจากการจําหนายพันธบัตรเม่ือได รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย

และกระทรวงการคลังรวมกัน และตราเปนขอบัญญัติแลว
(๖) เงินกู  เม่ือไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเปนขอบัญญัติแลว

ถาเปนเงินกูจากตางประเทศตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังดวย
(๗) เงินอุดหนุนหรือรายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
(๘) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ ถาเปนกรณี

ท่ี เงินชวยเหลือดังกลาวมีเงื่ อนไขหรือขอผูกพันใดๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงการ คลังรวมกันกอน ถากรณีไมมีเงื่อนไขหรือขอผูกพันใดๆใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ

(๙) เงินชวยเหลือและคาตอบแทน
(๑๐) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให
(๑๑) รายไดอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนของเมืองพัทยา

มาตรา ๙๐ การตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนเมืองพัทยา ใหรัฐบาลตั้งใหเมืองพัทยาโดยตรง
ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และรายไดของรัฐท่ีไดรับจากเมืองพัทยาดวย

ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดใหแกเมืองพัทยา รัฐมนตรีจะออกระเบียบ
เพ่ือกําหนดการใชจายเงินดังกลาวก็ได

มาตรา ๙๑ เมืองพัทยาอาจมีรายจายดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจาง
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(๓) คาตอบแทน
(๔) คาใชสอย
(๕) คาวัสดุ
(๖) คาครุภัณฑ
(๗) คาท่ีดินและส่ิงกอสราง
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจายตามขอผูกพัน
(๑๐) รายจายอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือขอบัญญัติกําหนด

มาตรา ๙๒ การจายเงินของเมืองพัทยา ใหเปนไปตามท่ีไดอนุญาตไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

การจายเงินท่ีมิไดอนุญาตไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําได
เฉพาะเม่ือเปนกรณีฉุกเฉินและจําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษาประโยชนของเมืองพัทยา หรือการปองกันภัยพิบัติ
สาธารณะหรือการรักษาความสงบเรียบรอย ในกรณีเชนนั้น นายกเมืองพัทยาจะส่ังจายเงินจากเงินสะสมไปกอนก็ได
แตตองรายงานใหสภาเมืองพัทยาทราบในการประชุมคร้ังแรกหลังจากการส่ังจายเงินและใหตั้งงบประมาณรายจาย
ชดใชเงินสะสมตอไป ท้ังนี้ การจายเงินสะสมและการตั้งงบประมาณรายจายชดใชเงินสะสมใหเปนไปตามระเบียบ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

งบประมาณรายจายท่ีตั้งไวเพ่ือการใด จะโอนไปเพ่ือใชจายสําหรับการอ่ืนไมไดเวนแตจะมีขอ
บัญญัติใหโอนได

มาตรา ๙๓ เม่ือส้ินปงบประมาณ ใหนายกเมืองพัทยาประกาศรายการรับจายเงินประจําป
งบประมาณท่ีส้ินสุดลงพรอมท้ังรายการผูกพันท่ีเบิกตัดปงบประมาณไวเผยแพรใหประชาชนทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันท่ีส้ินสุดปงบประมาณ

ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน การบัญชีการเงินและทรัพยสิน
อ่ืนๆ ของเมืองพัทยาและทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกเมืองพัทยาเพ่ือเสนอสภาเมืองพัทยาตอไป

หมวด ๗
การกํากับดูแล

มาตรา ๙๔ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา
เพ่ือการนี้ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริงหรือส่ังใหนายกเมืองพัทยาช้ีแจงแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได
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มาตรา ๙๕ บรรดาเร่ืองท่ีเมืองพัทยาตองเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม ใหนายก
เมืองพัทยารายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบดวย ในการนี้ ผูวาราชการจังหวัดจะทําความเห็นเสนอรัฐมนตรี
หรือกระทรวง ทบวง กรม แลวแตกรณี เพ่ือประกอบการพิจารณาดวยก็ได

มาตรา ๙๖ ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวานายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางท่ีอาจนํามา
ซ่ึงความเสียหายแกเมืองพัทยา หรือกระทําการฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติ และผูวาราชการ
จังหวัดไดช้ีแจง แนะนํา หรือตักเตือนแลว แตนายกเมืองพัทยาไมปฏิบัติตาม ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานใหรัฐมนตรี
ทราบเพ่ือพิจารณาส่ังการตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนรีบดวนท่ีจะรอชามิได ใหผูวาราชการจังหวัด
มีอํานาจออกคําส่ังระงับการปฏิบัติราชการของนายกเมืองพัทยาไวตามท่ีเห็นสมควรได

การกระทําของนายกเมืองพัทยาท่ีฝาฝนคําส่ังของผูวาราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี
ตามวรรคหนึ่ง ไมมีผลผูกพันเมืองพัทยา

มาตรา ๙๗ ในกรณีท่ีเมืองพัทยาดําเนินการนอกเขตเมืองพัทยาตามมาตรา ๖๕ และกิจการนั้น
มีลักษณะท่ีอาจนํามาซ่ึงความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนในเขตเมืองพัทยา หรืออาจกระทบกระเทือน
ตอความสงบเรียบรอย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแนะนําใหปรับปรุงแกไขหรือกระทําการใดๆ ไดตามสมควร ในกรณีท่ีเมืองพัทยา
ไมปฏิบัติตามและผูวาราชการจังหวัดเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร ผูวาราชการจังหวัดจะออกคําส่ังระงับ
การดําเนินกิจการดังกลาวก็ได

มาตรา ๙๘ เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชนของประเทศ
เปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาส่ังยุบสภาเมืองพัทยาก็ได

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอํานาจยุบสภา
เมืองพัทยา และใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย

มาตรา ๙๙ บรรดาอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะทําหนังสือมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติแทนก็ได แตตองแจงให
เมืองพัทยาทราบและใหรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบดวย

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๐๐   ใหสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับพนจากตําแหนง และใหเลือกตั้งสมาชิก
สภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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มาตรา ๑๐๑   ใหปลัดเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับพนจากตําแหนง และใหมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ในระหวางท่ีไม มีนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ ง ใหปลัดเมืองพัทยาซ่ึ งได รับแตงตั้ งตามพระราชบัญญัตินี้
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะนายกเมืองพัทยาเทาท่ีจําเปนไดเปนการช่ัวคราวจนกวานายกเมืองพัทยาซ่ึงไดรับเลือกตั้ง
จะเขารับหนาท่ี

ในกรณีท่ีไมมีปลัดเมืองพัทยาตามวรรคสอง ใหหัวหนาสํานักปลัดเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงอยูในตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในฐานะนายกเมืองพัทยาเทาท่ีจําเปนไดเปนการช่ัวคราว จนกวานายกเมือง
พัทยาท่ีไดรับเลือกตั้งจะเขารับหนาท่ี

มาตรา ๑๐๒   ในระหวางท่ีไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา
หรือนายกเมืองพัทยาเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ใหยกเวนไมตองเรียก
เก็บเงินประกันการสมัคร

ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ใหถือเขตเมืองพัทยาเปนเขตเลือกตั้ง
ในกรณี ท่ี มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาในคราวเดียวกันใหใชหนวยเลือกตั้ ง

ท่ีเลือกตั้ง เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจาหนาท่ีคะแนน และบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ
เลือกตั้งรวมกันก็ได

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้ งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยาใหเปนไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปโดยเรียบรอยกระทรวงมหาดไทยอาจออก
ระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยาเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได

มาตรา ๑๐๓  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของเมืองพัทยา
ท่ีมีอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไปเปนของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๐๔   ใหบรรดาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยาซ่ึงดํารงตําแหนงอยู
ในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนพนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจางเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้

ในระหวางท่ียังไมมีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจาง
เมืองพัทยา ใหการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยาเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
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มาตรา ๑๐๕   ใหบรรดาขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของเมืองพัทยาและมติ
ของเมืองพัทยา ซ่ึงออกโดยสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
และใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
และมติของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๐๖   บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศในเร่ืองใด
ท่ีออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือท่ีใชบังคับกับ
เมืองพัทยาหรือกิจการของเมืองพัทยา และใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับ
ไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ
หรือประกาศในเร่ืองนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใชบังคับแทน

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
        ชวน หลีกภัย
       นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนด
ใหสมาชิกสภาทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้งและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน แตเนื่องจากการปกครองทองถ่ินในรูปแบบ
เมืองพัทยาในปจจุบันซ่ึงมีปลัดเมืองพัทยาทําหนาท่ีบริหารกิจการเมืองพัทยาโดยสัญญาจางยังไมสอดคลอง
และเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล าว ประกอบกับสมควรจัดระเบียบการปกครองเมืองพัทยาใหม ให เหมาะสม
กับสภาวการณ และเพ่ือใหเมืองพัทยามีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหาร
งานบุคคล การเงิน และการคลังสอดคลองกับหลักการท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๓

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน เปนการจํากัดสิทธิของประชาชนท้ังสิทธิของ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๕ ก/หนา ๑๓/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
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พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒

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

เปนปท่ี ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา

โดยท่ี เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใดๆ ในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร

สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๑๔ ก/หนา ๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจและหนาท่ีของตน และมีอํานาจออก
กฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน” ประกอบดวย

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
และอธิบดีกรมการปกครอง

(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยผูบริหารองคการบริหาร
สวนจังหวัดสองคน ผูบริหารเทศบาลสามคน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาคน และผูบริหารกรุงเทพมหานคร
ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคน ท้ังนี้ โดยให
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดานการ
บริหารราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถ่ิน ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครองสวนทองถ่ินในสาขารัฐศาสตร
หรือรัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย ท้ังนี้ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
นายกรัฐมนตรีกําหนด

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนเลขานุการคณะกรรมการ

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
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(๓) ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
(๖) ไมเปนเจาหนาท่ีหรือผูมีตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง

มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พนจากตําแหนงเม่ือลาออก โดยยื่นหนังสือลาออก
ตอประธานกรรมการหรือพนจากการเปนผูบริหารทองถ่ิน

มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับสรรหา
เปนกรรมการอีกไดไมเกินสองวาระติดตอกัน

ถากรรมการตามวรรคหนึ่งวางลง ใหสรรหากรรมการแทน และใหผูซ่ึงไดรับสรรหาอยูในตําแหนง
เทากับระยะเวลาท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน

ในระหวางท่ียังมิไดสรรหากรรมการแทนตําแหนงท่ีวางตามวรรคสอง และยังมีกรรมการเหลืออยู
เกินก่ึงหนึ่ง ใหกรรมการท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได

มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก

มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึ งหนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม

ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนปฏิบัติการ

เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

170

(๒) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาท่ีระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง

(๓) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาท่ีของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองเปนสําคัญ

(๔) กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๕) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหวาง
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินหรือหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจและหนาท่ีการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ
ท่ีราชการสวนกลางโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการถายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔)

(๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามท่ีมี
กฎหมายบัญญัติใหตองขออนุมัติหรือขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว
ในการใหบริการประชาชน และการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายนั้นๆ เปนสําคัญ

(๗) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวินัย
ทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ
ระเบียบ และคําส่ังท่ีจําเปนเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอคณะรัฐมนตรี

(๙) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ัง
ท่ีจําเปนเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๑๐) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจัดสรรเพ่ิมขึ้นใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง

(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความจําเปน
(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน
(๑๓) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาส่ังการในกรณีท่ีปรากฏวาสวนราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๑๔) เสนอรายงานเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอคณะรัฐมนตรี

อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง
(๑๕) ออกประกาศกําหนดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(๑๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายได

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือเรียกใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาท่ีของรัฐ สงขอมูลหรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของ
มาเพ่ือใชประกอบการพิจารณาได ในการนี้อาจเรียกบุคคลใดๆ มาช้ีแจงดวยก็ได

มาตรา ๑๕ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และขอมูลตางๆ เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ
(๓) รวมมือและประสานงานกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
(๕) ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย

หมวด ๒
การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(๘) การสงเสริมการทองเท่ียว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
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(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
(๑๔) การสงเสริมกีฬา
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเล้ียงสัตว
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืนๆ
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน
(๓๑) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

มาตรา ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการจัด
ระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด

(๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน
(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
(๔) การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
(๕) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
(๖) การจัดการศึกษา
(๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
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(๘) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน
(๙) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม
(๑๒) การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา
(๑๔) การสงเสริมการทองเท่ียว
(๑๕) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับ

บุคคลอ่ืนหรือจากสหการ
(๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน
(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขต

และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัด
จัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

(๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน
(๒๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอ่ืน
(๒๗) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(๒๘) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน

อํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๒๙) กิจการอ่ืนใดท่ี เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

มาตรา ๑๘ ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน 
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗

มาตรา ๑๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษไมเต็มพ้ืนท่ีจังหวัด มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖
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ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนท่ีจังหวัด มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน
ในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗

มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ี
เก่ียวกับการใหบริการสาธารณะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีรับผิดชอบในสวนใด

มาตรา ๒๑ บรรดาอํานาจและหนาท่ี ท่ีอยู ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบอํานาจ
และหนาท่ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแทนได

ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาท่ี ท่ีระบุไวในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา๑๘ และมาตรา ๑๙
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรวมมือกันดําเนินการหรืออาจรองขอใหรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
แลวแตกรณี ดําเนินการแทนได

มาตรา ๒๒ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหเอกชนดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ี
แทนได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๓
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร

มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจากภาษีอากร
คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปนี้

(๑) ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
(๒) ภาษีบํารุงทองท่ีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ี
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย
(๔) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรท่ีไดรับการจัดสรรในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกับการจัดสรร

ตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บไดหักสวนท่ีตอง
จายคืนแลว โดยเปนหนาท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ

(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตรา
ซ่ึงเม่ือรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร
โดยเปนหนาท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ

(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการคาในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร
สวนตําบล โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ
และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวาดวยการนั้น โดยเปนหนาท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บ
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(๗) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมท้ังเงินเพ่ิมตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษีรถ
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวยลอเล่ือน

(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(๑๐) อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๑) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐในอัตรารอยละ

ส่ีสิบแลว ดังตอไปนี้
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีตามประทานบัตร

ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงแรท่ีจัดเก็บไดภายในเขต
(ข) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลอ่ืนท่ีอยูภายในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุม

พ้ืนท่ีตามประทานบัตร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรท่ีจัดเก็บไดภายในเขต
(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืน  ใหไดรับการจัดสรรในอัตรา

รอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรท่ีจัดเก็บไดภายในเขต
(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐ

ในอัตรารอยละส่ีสิบแลว ดังตอไปนี้
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีตามสัมปทาน

ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมท่ีจัดเก็บไดภายในเขต
(ข) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอ่ืนท่ีอยูภายในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุม

พ้ืนท่ีตามสัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมท่ีจัดเก็บไดภายในเขต
(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรา

รอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมท่ีจัดเก็บไดภายในเขต
(๑๔) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีมีทุนทรัพย

ภายในเขต ท้ังนี้ ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(๑๕) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามอัตราและ

วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด
(๑๖) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสิบของ

คาธรรมเนียมท่ีมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน

(๑๗) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหนาท่ีใหเทศบาล
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาหนาท่ีดําเนินการภายในเขตทองถ่ินนั้นๆ และใหตกเปนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว ในกรณีกฎหมายกําหนดใหเทศบาลเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต
และคาปรับ ใหนํารายไดมาแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูภายในเขตจังหวัดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด
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(๑๘) คาใชน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล ท้ังนี้ ใหเปนไปตามสัดสวนท่ีคณะกรรมการ
กําหนด

(๑๙) คาธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะท่ีจัดใหมีขึ้น
(๒๐) รายไดอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนของเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร

สวนตําบล

มาตรา ๒๔ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายได
ดังตอไปนี้

(๑) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันท่ีคลายกัน น้ํามันดีเซล
และน้ํามันท่ีคลายกัน กาซปโตรเลียมท่ีใช เปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตซ่ึงเก็บจากการคาในเขตจังหวัด โดยออกขอบัญญัต ิ
จัดเก็บเพ่ิมไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามันและกิโลกรัมละไมเกินสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม

(๒) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการคาในเขตจังหวัด
โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมไดไมเกินมวนละสิบสตางค

(๓) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรท่ีไดรับการจัดสรรในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกับอัตรา
ตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บไดหักสวนท่ีตองจ ายคืนแลว
โดยเปนหนาท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ

(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกับ
อัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาท่ี
ของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ

(๕) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมท้ังเงินเพ่ิมตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษีรถ
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวยลอเล่ือน

(๖) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(๗) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
(๘) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่ สิบของ

คาภาคหลวงแรท่ีจัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
(๙) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละ

ยี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมท่ีจัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
(๑๐) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดโดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผูพัก

ในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๑๑) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหนาท่ีใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดเปนเจาหนาท่ีดําเนินการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นและใหตกเปนรายไดขององคการ
บริหารสวนจังหวัด

(๑๒) คาธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดใหมีขึ้น

(๑๓) รายไดอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด
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มาตรา ๒๕ กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปนี้
(๑) ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
(๒) ภาษีบํารุงทองท่ีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ี
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย
(๔) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันท่ีคลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามัน

ท่ีคลายกัน กาซปโตรเลียมท่ี ใช เปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต ซ่ึงเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัต ิ
จัดเก็บเพ่ิมไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามันและไมเกินกิโลกรัมละสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม

(๕) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซ่ึงเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมไดไมเกินมวนละสิบสตางค

(๖) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรท่ีไดรับการจัดสรรในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกับอัตรา
ตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บไดหักสวนท่ีตอง
จายคืนแลว โดยเปนหนาท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ

(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไมเกิน
รอยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ

(๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บ
เพ่ิมขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมป
ตามกฎหมายวาดวยการนั้นโดยเปนหนาท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บ

(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(๑๐) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมท้ังเงินเพ่ิมตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษีรถ

ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวยลอเล่ือน
(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรท่ีจัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตรา

รอยละส่ีสิบของคาภาคหลวงแรท่ีกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง
(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมท่ีจัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพ

มหานคร ในอัตรารอยละส่ีสิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมท่ีกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง
(๑๔) อากรการฆาสัตว และผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๕) คาธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผูพักในโรงแรม

ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๑๖) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามอัตราและ

วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด
(๑๗) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีมีทุนทรัพย

ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด
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(๑๘) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบ
ของคาธรรมเนียมท่ีจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น

(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน

(๑๙) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหนาท่ีใหกรุงเทพ
มหานครเปนเจาหนาท่ีดําเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหตกเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร

(๒๐) คาธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะท่ีกรุงเทพ
มหานครจัดใหมีขึ้น

(๒๑) รายไดอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๒๖ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
รูปแบบพิเศษไมเต็มพ้ืนท่ีจังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอ่ืนตามมาตรา ๒๓

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองรูปแบบพิเศษ
เต็มพ้ืนท่ีจังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอ่ืนตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔

มาตรา ๒๗ ภาษีและอากรประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกําหนดใหเปนภาษีและอากรรวมกันระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรืออาจกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บเพ่ิมได เพ่ือใหสอดคลองกับการถายโอนภาระหนาท่ี
และงบประมาณจากราชการสวนกลางมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ตามแผนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแตละป ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนด
โดยคํานึงถึงภาระหนาท่ีของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง
เปนสําคัญ

มาตรา ๒๘ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมีรายรับดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภค
(๓) รายไดจากการพาณิชยและการทํากิจการ ไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอ่ืน

หรือจากสหการ
(๔) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ คาตอบแทน หรือรายไดอ่ืนใดตามท่ีมี

กฎหมายบัญญัติไวใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๕) คาบริการ
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
(๗) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(๘) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร
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(๙) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ
(๑๐) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(๑๑) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให
(๑๒) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน
(๑๓) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการ

เพ่ือมุงหากําไรในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๑๔) รายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษ
การออกพันธบัตรตาม (๘) การกู เงินจากองคการ หรือนิติบุคคลตางๆ ตาม (๙) การกู เงิน ตาม (๑๐)

และรายไดตาม (๑๓) ใหออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๙ การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับรายไดตามหมวดนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับเงินรายไดสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีท่ีการกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเร่ืองใดมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติไว
และเปนการกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเร่ืองเดียวกับท่ีบัญญัติไวแลว ในบทบัญญัติเก่ียวกับ
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหมวดนี้  ใหใชบทบัญญัติตามหมวดนี้บังคับแทนบทบัญญัติ
ของกฎหมายนั้น ท้ังนี้ ถาการกําหนดรายไดในเร่ืองใดมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร
การนําสงเงินรายไดและการไดรับเงินรายไดใชบังคับอยูแลว ใหใชบังคับตามกฎหมายเชนวานั้นไปพลางกอน
จนกวาจะมีการประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แตถาการกําหนดรายไดในเร่ืองใดยังไมมีกฎหมาย
เชนวานั้น ใหการกําหนดรายไดตามบทบัญญัติในหมวดนี้ มีผลใชบังคับเม่ือมีประกาศของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอ่ืนใด เพ่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นก็ได
ท้ังนี้ โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๔
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหดําเนินการถ ายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะท่ี รัฐดําเนินการอยู ในวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในกําหนดเวลา ดังนี้
(ก) ภารกิจท่ีเปนการดําเนินการซํ้าซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ

ภารกิจท่ีรัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในส่ีป
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(ข) ภารกิจท่ีรัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและกระทบถึง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ใหดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในส่ีป

(ค) ภารกิจท่ีเปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหเสร็จส้ิน
ภายในส่ีป

(๒) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองตามอํานาจและหนาท่ี ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
ใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแตกตางกันได โดยใหเปนไป
ตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง ซ่ึงตองพิจารณาจากรายไดและบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการท่ีประชาชน
จะไดรับ ท้ังนี้ ตองไมเกินระยะเวลาสิบป

(๓) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรัฐทําหนาท่ีประสานความรวมมือและชวยเหลือ
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ

(๔)๒ กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอ่ืนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท
อยางเหมาะสม โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดคิดเปน
สัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละยี่ สิบหา และโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีรายไดเพ่ิมขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา โดยการจัดสรรสัดสวน
ท่ีเปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นดวย

การเพ่ิมสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอรายไดสุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่ง
ใหเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมแกการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินกิจการบริการ
สาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจท่ีถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีถายโอนเพ่ิมขึ้น
ภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป แตไมวากรณีจะเปนประการใดเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรใหตองมีจํานวน
ไมนอยกวาเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

(๕) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนท่ีเก่ียวกับการบริการสาธารณะในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความตองการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้น

มาตรา ๓๑ ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถามี
กฎหมายใดบัญญัติไวในลักษณะท่ีเปนผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมอาจดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ี
ไดดวยตนเอง หรือมีลักษณะเปนการซํ้าซอนกับการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมี
การแกไขกฎหมายนั้น ใหคณะกรรมการรายงานตอรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการใหมีการแกไขกฎหมายดังกลาวตอไป

๒ มาตรา ๓๐(๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
  สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
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มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้

(๑) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาท่ี ในการใหบริการสาธารณะท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละรูปแบบจะตองกระทํา โดยในกรณีใดเปนอํานาจและหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของรัฐหรือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน ใหกําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพ่ือประสานการดําเนินการใหเกิด
ประโยชนแกสวนรวม

(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรใหเพียงพอ
แกการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้
โดยตองคํานึงถึงภาระหนาท่ีของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปนสวนรวมดวย

(๓) รายละเอียดเก่ียวกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายท่ีจําเปนเพ่ือดําเนินการ
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดนโยบายและ
มาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสูสวนทองถ่ิน โดยการสรางระบบ
การถายเทกําลังคนสูทองถ่ิน และสรางระบบความกาวหนาสายอาชีพท่ีเหมาะสม

แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งตองกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และกําหนดหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบ รวมท้ังระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนดวย

มาตรา ๓๓ เม่ือคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ แลว ใหเสนอคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบ แลวรายงานตอรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับตอไป

แผนปฏิบัติการท่ีประกาศใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ
ตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น

ในกรณีท่ีสภาพการณเปล่ียนแปลงไปในระหวางท่ีแผนปฏิบัติการใชบังคับคณะกรรมการ
อาจดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับสภาพการณนั้นได

ใหคณะกรรมการมีหนาท่ี ติดตามผลการปฏิบัติ งานตามแผนปฏิบัติการและรายงานให
คณะรัฐมนตรีทราบทุกป ในกรณีท่ีมีปญหาอุปสรรคไมอาจดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไดใหคณะกรรมการ
รายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไขดวย

มาตรา ๓๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาท่ีและการจัดสรร
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายหลังท่ีไดดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไปแลว โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาปนับแตวันท่ีมีการกําหนดอํานาจและหนาท่ี
หรือวันท่ีมีการจัดสรรรายได ท้ังนี้ จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาท่ีและ
การจัดสรรรายได เพ่ือกระจายอํานาจเพ่ิมขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๕ ในวาระเร่ิมแรก ใหคณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๓๒ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีกรรมการเร่ิมปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๖ ในวาระเร่ิมแรก ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และสรรหาผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๓๗ ในวาระเร่ิมแรก เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของดําเนินการเพ่ือชวยเหลือ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดตามท่ีเห็นสมควร

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
         ชวน  หลีกภัย
        นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยท่ีมาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติให มีกฎหมายกําหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํานาจเพ่ือพัฒนาการกระจายอํานาจ
ใหแกทองถ่ินเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะและการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหมีคณะกรรมการ
ซ่ึงประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ
มีจํานวนฝายละเทากันเพ่ือทําหนาท่ีดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการปฏิบัติตามแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจในการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี กําหนดไวไมอาจดําเนินการไดตามกําหนด
ระยะเวลา ทําใหการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๓๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมสอดคลองกับขอเท็จจริง
ในการถายโอนภารกิจ สมควรแกไขเพ่ิมเติมการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไป
ตามสภาพขอเท็จจริงนั้น และยังคงเปาหมายการเพ่ิมสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหไดรับไมนอยกวา
รอยละสามสิบหาไวเชนเดิม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว  ณ  วันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๒

เปนปท่ี  ๕๔  ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้  เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา  ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร

สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง
“พนักงานสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล

พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือน
จากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือจากเงินงบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
ท่ีใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หนา ๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
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หมวด ๑
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๕ ในองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง  ใหมีคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวย

(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
(๒) หัวหน าสวนราชการประจําจั งหวัดจํานวนสามคนจากสวนราชการในจังหวัดนั้ น

ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหาร
งานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการกําหนดสวนราชการท่ีเก่ียวของเม่ือใดก็ได

(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนส่ีคนประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด และผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคนซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดานการ
บริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะเปน
ประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒)  เสนอรายช่ือบุคคล
จํานวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนหกคน และบุคคลท้ังสิบสองคนดังกลาวประชุม
เพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน

วิ ธีการคัดเลือกผู แทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและผู ทรงคุณวุฒิให เปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด

ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด

ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเลขานุการคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) สัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๔) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
                    (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
                    (๖) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
                    (๗) ไมเปนเจาหนาท่ีหรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง

บุคคลซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขต
จังหวัดนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป นับถึงวันท่ีไดรับการเสนอช่ือ
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มาตรา ๗ กรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได

ถากรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลง
ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางโดยเร็ว ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในมาตรา ๕  และใหกรรมการ
ซ่ึงไดรับการคัดเลือกมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน

ในระหวางท่ียังมิไดคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางตามวรรคสอง  และยังมีกรรมการเหลืออยู
เกินก่ึงหนึ่ง ใหกรรมการท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได

มาตรา ๘ กรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง
กอนวาระเม่ือลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ หรือพนจากการเปนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น

มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม

ในการประชุม ถาประธานไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหท่ีประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม

ในการประชุม ถามีการพิจารณาเร่ืองเก่ียวกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิ
เขาประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือดําเนินการใด ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายได

มาตรา ๑๒ ค าตอบแทนของคณะกรรมการข าราชการองค การบริ หารส วนจั งหวั ด
และคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
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การกําหนดคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ตองคํานึงถึงปริมาณงาน รายได และรายจายของ
องคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง  และสามารถปรับลดหรือเพ่ิมขึ้นไดตามความเหมาะสมของปริมาณงาน
และสภาพทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีกําหนด
หลักเกณฑและดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ในเร่ืองดังตอไปนี้

(๑) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามท่ีมีความจําเปนเฉพาะสําหรับขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดนั้น

(๒) กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอ่ืน สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

(๓) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน
การรับโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ
การอุทธรณและการรองทุกข
                    (๔)  กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด

(๕) กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ   แนะนําและช้ีแจง  สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด

การดําเนินการตาม (๑) ถึง (๕)  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๑๔ การกําหนดหลักเกณฑและการดําเนินการเก่ี ยวกับการบริหารงานบุคคล
ตามมาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจกําหนดใหสอดคลองกับ
ความตองการและความเหมาะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้น แตตองอยูภายในกรอบมาตรฐาน
ท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดตามมาตรา ๑๗

หลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนดตามมาตรา ๑๓ ใหประกาศโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น และจัดสงสําเนา
ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ

มาตรา ๑๕ การออกคําส่ังเก่ียวกับการบรรจุและแตงตั้ง  การยาย  การโอน การรับโอน การเล่ือน
ระดับ การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข
หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท้ังนี้
ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด  แตสําหรับการออกคําส่ังแตงตั้ง
และการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอน
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อํานาจในการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดอาจมอบหมายใหผูบังคับบัญชาขาราชการในตําแหนงใดขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้น
เปนผูใชอํานาจแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด

มาตรา ๑๖ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด
แตละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกัน  ใหมีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
คณะหนึ่งประกอบดวย
                    (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงไดรับ
มอบหมายเปนประธาน

(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน๒

(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหกคน  ซ่ึงคัดเลือกจากนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดจํานวนสามคน  และปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสามคน

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน  ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดาน
การบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืน
ท่ีจะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔)  ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒)  เสนอรายช่ือบุคคล
จํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลท้ังสิบแปดคนดังกลาว
ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน

วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนด

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
หรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี เปนผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด

ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน๓แตงตั้ งขาราชการในกรมการปกครองคนหนึ่ ง
ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดี  เปนเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงคัดเลือกจากปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความ
ในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๗  และมาตรา ๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม

๒ พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
  ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓ พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
  ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
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ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหนําความ
ในมาตรา ๑๐  และมาตรา ๑๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการกลางข าราชการองคการบริหารสวนจั งหวัดมี อํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้
                    (๑)  กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
และผูทรงวุฒิตามมาตรา ๕ วรรคสาม

(๒) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด
                    (๓) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง

(๔) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอ่ืน

(๕) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง
การยาย  การโอน  การรับโอน  การเล่ือนระดับ  และการเล่ือนขั้นเงินเดือน

(๖) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัย
(๗) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการใหออกจากราชการ
(๘) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับสิทธิการอุทธรณ  การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข
(๙) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิ ธีการบริหารและการปฏิบัติงาน

ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด
(๑๐) ใหขอคิดเห็นหรือใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัด
(๑๑) กํากับดูแล แนะนําและช้ีแจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด
(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
เพ่ือประโยชนในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนสวนรวม การกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการโอน หรือการรับโอน
ตามวรรคหนึ่ ง (๕) คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตองกําหนดหลักเกณฑ
ใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหนาท่ีในระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด
ดวยกันได
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มาตรา ๑๘ การกําหนดมาตรฐานท่ัวไปตามมาตรา ๑๗  ใหคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด
แตจะตองอยูภายใตมาตรฐานกลางเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน กําหนดตามมาตรา ๓๓ (๑)

มาตรา ๑๙ เม่ือคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดกําหนดมาตรฐาน
ท่ัวไปแลว ใหใชเปนหลักเกณฑกลางสําหรับคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง
นําไปกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๓

ในกรณีท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแหงใดกําหนดหลักเกณฑ การบริหาร
งานบุคคลหรือมีมติใด ๆ  ขัดแยงกับมาตรฐานท่ัวไป ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
แจงใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้นดําเนินการแกไขใหถูกตอง ถาคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไมดําเนินการแกไขภายในเวลาอันสมควร หรือการดําเนินการของ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง ใหคณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจส่ังระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมตินั้นได

มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําบัญชีอัตรา
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในแตละระดับใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

มาตรา ๒๑ ค าตอบแทนคณะกรรมการกลางข าราชการองค การบริหารส วนจั งหวั ด
และคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๒๒ ใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้  มาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจาง
ขององคการบริหารสวนจังหวัดดวยโดยอนุโลม ท้ังนี้ โดยใหกําหนดมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติ
ใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจางในองคการบริหารสวนจังหวัด

หมวดท่ี ๒
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล

มาตรา ๒๓ เทศบาลท่ีอยูในเขตจังหวัดหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรวมกัน
คณะหนึ่งทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาลทุกแหงท่ีอยูในเขตจังหวัดนั้น ประกอบดวย

(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน
(๒) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนหาคนจากสวนราชการในจังหวัดนั้ น ซ่ึ งผู วาราชการจั งหวัด

ประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล
ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการกําหนดสวนราชการท่ีเก่ียวของเม่ือใดก็ได

(๓) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ดังนี้
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(ก) ประธานสภาเทศบาล ซ่ึงประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง
จํานวนสองคน

(ข) นายกเทศมนตรี ซ่ึงนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(ค) ผู แทนพนักงานเทศบาล ซ่ึงปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง

จํานวนสองคน
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญ ในดานการ

บริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหาร และการจัดการ หรือดานอ่ืน
ท่ีจะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผูแทนพนักงานเทศบาล ใหผูวาราชการ
จังหวัดมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายช่ือบุคคล
จํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลท้ังสิบแปดคนดังกลาว
ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด

ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัดเปนเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล

กรรมการซ่ึงเปนผูแทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยู ในตําแหนง
คราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และ มาตรา ๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับ
กับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลม ท้ังนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาท่ี
ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
หรือนายกเทศมนตรี แลวแตกรณี

มาตรา ๒๔ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแตละแหง
เปนไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวย

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรับ
มอบหมายเปนประธาน

(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน๔

๔ พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
  ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
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(๓) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจํานวนสามคน และปลัดเทศบาล
จํานวนสามคน

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดาน
การบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะเปนประโยชน
แกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔)  ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายช่ือบุคคล
จํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลท้ังสิบแปดคนดังกลาวประชุม
เพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน

วิ ธีการคัดเลือกผู แทนเทศบาลและผู ทรงคุณวุฒิ ให เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่ อนไข
ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนด

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล
แลวแตกรณี เปนผูแทนเทศบาล

ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน๕แตงตั้ งขาราชการในกรมการปกครองคนหนึ่ งซ่ึ งดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

กรรมการผูแทนเทศบาลซ่ึงคัดเลือกจากปลัดเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗
และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑  มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑
และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลม ท้ังนี้
โดยใหการใชอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแตกรณี

หมวด ๓
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล

มาตรา ๒๕ องคการบริหารสวนตําบลท่ีอยู ในเขตจังหวัดหนึ่ ง ใหมีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
รวมกันคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงท่ีอยูในเขตจังหวัดนั้น
ประกอบดวย

(๑) ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงไดรับมอบหมาย เปนประธาน
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้น จํานวนแปดคน ซ่ึงผูวาราชการจังหวัด

ประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล
ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการกําหนดสวนราชการท่ีเก่ียวของเม่ือใดก็ได

๕ พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
  ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
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(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนเกาคน ดังนี้
(ก) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

ในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน
(ข) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน
(ค) ผู แทนพนักงานสวนตําบล ซ่ึงปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนั้ นคัดเลือกกันเอง

จํานวนสามคน
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดาน

การบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหาร และการจัดการ หรือดานอ่ืน
ท่ีจะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายช่ือบุคคล
จํานวนสิบหาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนสิบหาคน และใหบุคคลท้ังสามสิบคนดังกลาว
ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือเกาคน

วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด

ใหผู วาราชการจังหวัดมีหนาท่ีจัดใหมีการคัดเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี เปนผูแทน
องคการบริหารสวนตําบล

ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหนึ่งในจังหวัด เปนเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

กรรมการซ่ึงเปนผูแทนพนักงานสวนตําบล และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับ
กับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดวย โดยอนุโลม ท้ังนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาท่ี
ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
หรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี

มาตรา ๒๖ เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
แตละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลคณะหนึ่ง ประกอบดวย

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
ซ่ึงไดรับมอบหมาย เปนประธาน
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(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน๖

(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวนสามคน

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดาน
การบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหาร และการจัดการ หรือดานอ่ืน
ท่ีจะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายช่ือบุคคล
จํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลท้ังสิบแปดคน
ดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน

วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนด

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกประธาน กรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี เปนผูแทนองคการบริหารสวนตําบล

ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน๗แตงตั้ งขาราชการในกรมการปกครองคนหนึ่ ง
ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล

กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงคัดเลือกจากปลัดองคการบริหารสวนตําบล
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความ
ในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
                  ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑
และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลดวยโดยอนุโลม ท้ังนี้
โดยใหการใชอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
หรือคณะกรรมการพนักงาน สวนตําบล แลวแตกรณี

หมวด ๔
การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๒๗ การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร

๖ พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
  ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
๗ พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
  ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
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หมวด ๕
การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา

มาตรา ๒๘ เมืองพัทยาใหมีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีกําหนด
หลักเกณฑและดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา ประกอบดวย

(๑) ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี เปนประธาน
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดชลบุรีจํานวนสามคน ซ่ึงผูวาราชการจังหวัด

ชลบุรีประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล
ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีจะประกาศเปล่ียนแปลงการกําหนดสวนราชการท่ีเก่ียวของเม่ือใดก็ได

(๓) ผูแทนเมืองพัทยาจํานวนส่ีคน ประกอบดวย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา
ซ่ึงสภาเมืองพัทยาคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ปลัดเมืองพัทยา และผูแทนพนักงานเมืองพัทยา ซ่ึงคัดเลือกกันเอง
จํานวนหนึ่งคน

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดานการบริหาร
งานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการหรือดานอ่ืนท่ีจะเปน
ประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายช่ือบุคคล
จํานวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนหกคน และใหบุคคลท้ังสิบสองคนดังกลาว
ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน

วิธีการคัดเลือกผูแทนพนักงานเมืองพัทยาและผูทรงคุณวุฒิ ใหนําหลักเกณฑและเงื่อนไข
ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดมาใชบังคับโดยอนุโลม

ใหผูวาราชการจังหวัดชลบุรีมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยา เปนผูแทน
พนักงานเมืองพัทยา

ใหปลัดเมืองพัทยาเปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
กรรมการซ่ึ งเปนผู แทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผู ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป ี

และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐

และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาดวยโดยอนุโลม ท้ังนี้
โดยใหการใชอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
หรือนายกเมืองพัทยา แลวแตกรณี

การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
ใหมีอํานาจกําหนดใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของเมืองพัทยา แตจะตองอยูภายใตมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
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หมวด ๖
การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน

มาตรา ๒๙ การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น

หมวด ๗
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

มาตรา  ๓๐ เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินและประโยชนของประเทศ
เปนสวนรวม และสามารถรองรับการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินได  ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ินเรียกโดยยอวา  “ก.ถ.” ประกอบดวย

(๑) บุคคลซ่ึงไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑ เปนประธาน
(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนหกคน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผู อํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน๘

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผู ซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญ
ในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานบริหารและการจัดการ หรือดาน
กฎหมาย ซ่ึงมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนท่ียอมรับ

(๔) ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหนึ่งคน ผูแทน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจํานวนหนึ่งคน
ผูแทนคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนหนึ่งคน  ผูแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจํานวน
หนึ่งคน และในกรณีท่ีมีกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนใหมีผูแทนคณะกรรมการพนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน

การคัดเลือกกรรมการตาม (๔)  ใหคัดเลือกจากกรรมการซ่ึงเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ของคณะกรรมการนั้น

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเปนเลขานุการ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

ใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหนําความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๑ มาใชบังคับกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินดวยโดยอนุโลม

๘ พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
  ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
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มาตรา ๓๑ ในการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
ใหกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๒) (๓) และ (๔) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนฝายละสามคนและใหบุคคล
ท้ังเกาคนดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเอง โดยใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการคัดเลือก

บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือตามวรรคหนึ่ง  ตองเปนผู ซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดานการบริหาร
งานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการหรือดานกฎหมาย
ซ่ึงมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนท่ียอมรับ และไมไดเปนกรรมการของคณะกรรมการกลางขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือกรรมการของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และใหนําความ
ในมาตรา ๖ วรรคหนึ่งมาใชบังคับดวย

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกประธานกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ตามเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด

ในกรณีท่ีไดรายช่ือบุคคลซ่ึงไดรับการคัดเลือกแลว  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
แตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

มาตรา ๓๒ ใหประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมีวาระอยู ใน
ตําแหนงคราวละหกปนับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
พนจากตําแหนงเม่ือ

(๑) ตาย
(๒) ลายออก  โดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังใหออก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาท่ี
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก

มาตรา ๓๓ ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้

(๑) กําหนดมาตรฐานกลาง  และแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเก่ียวกับการบริหาร
งานบุคคล โดยเฉพาะในเร่ืองการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของพนักงานสวนทองถ่ิน รวมตลอดถึง
การกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมแกรายไดและการพัฒนาทองถิ่น
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ การกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะตองไมมีลักษณะ
เปนการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงท่ีทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถ
บริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
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(๒) กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  เพ่ือรองรับ
การกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถ่ิน

(๓) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม มาตรา ๒๔ วรรคสาม
และมาตรา ๒๖ วรรคสาม

(๔) สงเสริมใหมีการศึกษา  วิเคราะห หรือวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
(๕) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และพิจารณาปญหาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๖) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  คณะกรรมการ

ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ  คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน  และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  เพ่ือสงเสริมใหการบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพ

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
การกําหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง (๑) ใหใชเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๙  ดวย

มาตรา  ๓๔ ในกรณี ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเห็นวา
การกําหนดมาตรฐานท่ัวไปของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินขัดแยงกับมาตรฐานกลาง
หรือแนวทางตามมาตรา ๓๓ หรือมีปญหาขอโตแยงในการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลระหวาง
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกับคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินแจงใหคณะกรรมการกลาง ขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน หรือคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี ดําเนินการแกไขใหถูกตองตาม
มาตรฐานกลาง และถามิไดมีการดําเนินการในเวลาอันสมควรหรือการดําเนินการของคณะกรรมการกลางขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ินหรือคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอการบริหารเปนสวนรวม หรือไมเปนธรรมแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมีอํานาจส่ังระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานนั้นได

มาตรา  ๓๕ ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และเงินคาจางของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจาง ท่ีนํามาจากเงินรายไดท่ีไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอ่ืนใดนั้น
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละส่ีสิบของเงินงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมได

มาตรา  ๓๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินขึ้น
ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย  มีหนาท่ีรับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และมีอํานาจหนาดังตอไปนี้

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

198

(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
(๒) ศึกษา  วิเคราะห  และรวบรวมขอมูลตาง ๆ   เก่ียวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
(๓) ประสานงาน  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๔) ชวยเหลือ และใหปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสวนทองถ่ิน
(๕) จัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม รวมท้ังการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
(๖) จัดทํารายงานประจําป  เก่ียวกับวัตถุประสงค  ผลงาน  และอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ี

และในการดําเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และสํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

(๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมอบหมาย

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๗ ผู ใดเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงาน
สวนตําบลหรือพนักงานเมืองพัทยาอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป  โดยไดรับเงินเดือน  หรือคาจาง  และสิทธิและประโยชนเชนเดิม

มาตรา ๓๘ ผูใดเปนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบลหรือเมืองพัทยาอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนลูกจางตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป
โดยไดรับคาจางและสิทธิและประโยชนเชนเดิม

มาตรา  ๓๙ ใหดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลสวนทองถ่ินตามพระราบัญญัตินี้  ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ในระหวางท่ียังไมมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้
ใหการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นจนกวาจะมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้

ในระหวางท่ียังไมมีการกําหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานเมืองพัทยา ท่ีใชบังคับอยูในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๔๐ ในวาระเร่ิมแรกกอนท่ีจะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔)  ใหคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๒)  และ (๓)  เพ่ือทําหนาท่ีเทาท่ีจําเปน

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการ
ตามมาตรา ๓๓ (๓) ภายในกําหนดเวลาไมเกินเกาสิบวัน  นับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการ
ตามมาตรา ๓๐ (๓)

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการผูหนึ่งเปนประธานกรรมการ เพ่ือทําหนาท่ีไปพลางกอน
จนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔)

มาตรา  ๔๑ บรรดากิ จการท่ี กําหนดเป นอํานาจหน าท่ี ของคณะกรรมการข าราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้  ถาไดมีการดําเนินการไปแลวหรือกําลังดําเนินการอยูกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ถาการนั้นไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมายท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  ใหถือวาการนั้นไดดําเนินการไปแลวหรือกําลังดําเนินการอยูตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๒ องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดท่ีจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และคาจาง
ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจาง ไมเปนไปตามท่ีกําหนดในมาตรา  ๓๕ ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๓๕ ภายในหาป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๔๓ ในระหวางท่ียังมิไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน ใหกรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีเทาท่ีจําเปนไปพลางกอน

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
         ชวน  หลีกภัย
        นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสม
ของทองถ่ิน สมควรกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินของตนเอง
เพ่ือทําหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวนทองถ่ินของคนไดโดยตรง  และเพ่ือใหมีการกําหนด
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถ่ินทุกรูปแบบใหมีทิศทางท่ีเหมาะสมและเปนธรรม สมควร
ใหมีองคกรซ่ึงทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินไวดวย จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๙๐ ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหแกไขคําวา
“อธิบดีกรมการปกครอง” เปน “อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน”

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหม โดยมีภารกิจใหมซ่ึงไดมีการตราพระราชกฤษฎี
การโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรี
ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติ
ตาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ี ท่ี โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏ
ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลอง
กับการโอนสวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผู รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของ
หนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปล่ียนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนง
หรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาท่ี และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการ
ใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม รวมท้ังตัดสวนราชการเดิมท่ีมี
การยุบเลิกแลว ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีการดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกา
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พระราชบัญญัติ
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

เปนปท่ี ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“หนวยลงคะแนนเสียง” หมายความวา ทองถ่ินท่ีกําหนดใหทําการลงคะแนนเสียง
“ท่ีลงคะแนนเสียง” หมายความวา สถานท่ีท่ีกําหนดใหทําการลงคะแนนเสียง
“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินนั้น
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
“ท่ีวาการอําเภอ” หมายความรวมถึง ท่ีวาการก่ิงอําเภอและสํานักงานเขต
“สํานักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาวาการเมืองพัทยา

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ / ตอนท่ี ๑๐๔ ก/หนา๑๒/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒
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มาตรา ๔ ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด
ในการดําเนินการเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ถาเปนการ
ดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานครใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๕ การเขาช่ือรองขอตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือดําเนินการใหมีการลงคะแนนเสียง
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดหรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เพราะเหตุท่ีไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไปใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง ดังนี้

(๑) ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเกินหนึ่งแสนคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น

(๒) ผู มีสิทธิเลือกตั้ งเกินหนึ่ งแสนคนแตไมเกินหาแสนคนตองมีผู เขาช่ื อไมนอยกวา
สองหม่ืนคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น

(๓) ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินกวาหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวาสองหม่ืน
หาพันคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น

(๔) ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินกวาหนึ่งลานคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวาสามหม่ืนคนของจํานวนผูมีสิทธ ิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น

การนับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหถือตามจํานวน
ในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นคร้ังหลังสุดท่ีใชสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณี

มาตรา ๖ คํารองขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
ตามมาตรา ๕ ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(๑) ช่ือ ท่ีอยู และลายมือช่ือของผูเขาช่ือทุกคน พรอมท้ังสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถายสามารถแสดงตนได

(๒) รายละเอียดของขอเท็จจริงและพฤติการณท่ีแสดงใหเห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ินผูใด หรือ
ผูบริหารทองถ่ินผูใดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสงคจะใหลงคะแนนเสียงถอดถอนนั้นมีการปฏิบัติหนาท่ี
หรือมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางใดจนเปนเหตุท่ีไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป

(๓) รายช่ือผูแทนของผูเขาช่ือท่ีจะมีอํานาจดําเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับการจัดใหมีการลงคะแนน
เสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

(๔) คํารับรองของผูแทนของผูเขาช่ือตาม (๓) วาผูเขาช่ือทุกคนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น และเปนผูรวมเขาช่ือดวยตนเอง

มาตรา ๗ เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดรับคํารองตามมาตรา ๕ ใหดําเนินการจัดสงคํารองไปให
สมาชิก สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูท่ีถูกรองขอใหลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี
ผูวาราชการจังหวัดไดรับคํารอง และใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูนั้นจัดทําคําช้ีแจงขอเท็จจริง
เพ่ือแกขอกลาวหาตามคํารองยื่ นตอผู วาราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี ได รับแจงคํารองจากผู วาราชการจังหวัด
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เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดรับคําช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือแกขอกลาวหาของสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินตามวรรคหนึ่งแลว หรือเม่ือครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดแจงคํารองใหทราบ
ตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคําช้ีแจง
หรือวันครบกําหนดแลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินตอไป พรอมท้ังจัดสงคํารองตามมาตรา ๕ และคําช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือแกขอกลาวหาถาหากมีไปดวย

ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบมายใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลใดเปนผูดําเนินการแทน ใหผูวาราชการจังหวัดแจงตามวรรคสอง
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลนั้นดําเนินการตอไป

มาตรา ๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น โดยใหประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงไมเกิน
เกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๗

ในการดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําบัญชี
รายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และปดประกาศ
บัญชีรายช่ือดังกลาวพรอมท้ังคํารองตามมาตรา ๕ คําช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือแกขอกลาวหาของสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินถาหากมี และประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงไว ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีทําการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ท่ีวาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีทําการผูใหญบาน เขตชุมชน
หนาแนนท่ีเห็นสมควร และท่ีลงคะแนนเสียงหรือบริเวณใกลเคียงกับท่ีลงคะแนนเสียงไมนอยกวายี่ สิบวัน
กอนวันลงคะแนนเสียง ท้ังนี้ เฉพาะในเขตทองท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น

ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการขอเพ่ิมช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งและการถอนช่ือผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาใชบังคับ
กับการเพ่ิมช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงและการถอนช่ือผูไมมีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยอนุโลม ท้ังนี้ โดยใหยื่นคํารอง
ขอเพ่ิมช่ือหรือถอนช่ือตอบุคคลท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้ง

มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งกําหนดหนวยลงคะแนนเสียงท่ีจะพึงมีในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีจะจัดใหมีการลงคะแนนเสียง และกําหนดท่ีลงคะแนนเสียงของหนวยลงคะแนนเสียงนั้น  ท้ังนี้
โดยคํานึงถึงจํานวนของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในแตละหนวยลงคะแนนเสียงและความสะดวกในการเดินทาง
ไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงและประกาศใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงทราบไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันลงคะแนนเสียง

ในกรณีจําเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเปล่ียนแปลงท่ีลงคะแนนเสียงตามประกาศในวรรค
หนึ่งเปนสถานท่ีอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมก็ได โดยตองประกาศการเปล่ียนแปลงท่ีลงคะแนนเสียงใหทราบ
กอนวันลงคะแนนเสียงไมนอยกวาหาวัน เวนแตกรณีฉุกเฉินจะประกาศการเปล่ียนแปลงท่ีลงคะแนนเสียงนอยกวา
ระยะเวลาดังกลาวก็ได
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มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือทําหนาท ี่
อํานวยการหรือกํากับดูแลการลงคะแนนเสียงตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไดตามท่ีเห็นสมควร

มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้ งคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียง
แตละแหงไมนอยกวาหาคน เพ่ือทําหนาท่ีในท่ีลงคะแนนเสียงนั้น

การแตงตั้งกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียงในหนวยลงคะแนนเสียงนั้นเปนประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวาส่ีคน ถาในวัน
ลงคะแนนเสียงกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงมาปฏิบัติหนาท่ีไมถึงหาคน ใหกรรมการท่ีเหลืออยูแตงตั้งผู มีสิทธิลง
คะแนนเสียงในหนวยลงคะแนนเสียงนั้นเปนกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงจนครบหาคน

ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไมมาปฏิบัติหนาท่ีหรือไมอยู ในท่ีลงคะแนนเสียงหรือไมอาจปฏิบัติ   หนาท่ีได 
ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการแทนหรือปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาประธาน
กรรมการจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีได แลวแตกรณี

มาตรา ๑๒ ใหกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงมีหนาท่ีดําเนินการและรักษาความเรียบรอย
ในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในท่ีลงคะแนนเสียง และมีหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
หรือตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

ในกรณีท่ีผูใดขัดขวางการลงคะแนนเสียง ใหกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียง มีอํานาจส่ังใหผูนั้น
ออกไปจากท่ีลงคะแนนเสียงนั้น แตตองไมขัดขวางตอการท่ีผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงจะใชสิทธิลงคะแนนเสียง

มาตรา ๑๓ การลงคะแนนเสียงใหใชวิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ
การออกเสียงลงคะแนนใหทําเคร่ืองหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงในชองท่ี “เห็นดวย” หรือ

“ไมเห็นดวย” กับการใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผู ท่ีถูกรองขอใหลงคะแนนเสียงถอดถอน
ลักษณะและขนาดของบัตรลงคะแนนเสียงและหีบบัตรลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกําหนด

มาตรา ๑๔ ในวันลงคะแนนเสียงใหเปดการลงคะแนนเสียงตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา
๑๕.๐๐ นาฬิกา

มาตรา ๑๕ ผู มีสิทธิลงคะแนนเสียงซ่ึ งมี ช่ื ออยู ในบัญชีรายช่ื อผู มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ในท่ีลงคะแนนเสียงใด ใหลงคะแนนเสียง ณ ท่ีลงคะแนนเสียงนั้น

ใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงคะแนนเสียงในท่ีลงคะแนนเสียงท่ีตนมีสิทธิไดเพียงแหงเดียว

มาตรา ๑๖ กอนเร่ิมเปดใหมีการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียง
นับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงท้ังหมดของหนวยลงคะแนนเสียงนั้น และปดประกาศจํานวนบัตรท้ังหมดในท่ีลงคะแนน
เสียงไวในท่ีเปดเผย และเม่ือถึงเวลาเปดการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงเปดหีบบัตร
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ลงคะแนนเสียงในท่ีเปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงซ่ึงอยู ณ ท่ีลงคะแนนเสียงนั้นเห็นวาเปนหีบเปลา
แลวปดหีบบัตรลงคะแนนเสียงและใหทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว โดยใหผู มีสิทธิลงคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองคน ซ่ึงอยู ในท่ีลงคะแนนเสียงในขณะนั้นลงลายมือช่ือในบันทึกนั้นดวย เวนแตไมมีผูลงคะแนนเสียงอยูในขณะนั้น

มาตรา ๑๗ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเสียงใหผู มีสิทธิลงคะแนนเสียงท่ีประสงค
จะลงคะแนนเสียงไปแสดงตนตอกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถายสามารถแสดงตนได

เม่ือคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงแลวใหอาน
ช่ือและท่ีอยู ของผูนั้นดัง ๆ ถาไมมีผู ใดทักทวงใหหมายเหตุไวในบัญชีรายช่ือผู มีสิทธิลงคะแนนเสียง
โดยใหจดหมายเลขบัตรและสถานท่ีออกบัตร และใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือ
ในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเปนหลักฐานตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด แลวใหกรรมการ
ประจําท่ีลงคะแนนเสียงมอบบัตรลงคะแนนเสียงใหแกผูนั้นเพ่ือไปลงคะแนนเสียง

ในกรณีท่ีมีผูทักทวงหรือกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงสงสัยวาผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงซ่ึงมา
แสดงตนนั้นไมใชเปนผูมีช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงมี
อํานาจสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาดวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยเปนผูท่ีมีช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียงหรือไม และในกรณีท่ีคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงวินิจฉัยวาผู ถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยไมใชเปนผูมีช่ือ
ในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงทําบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือ
ช่ือไวดวย และใหปฏิบัติตามคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียง

มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีการลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนนเสียงใดไมสามารถกระทําได
เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกอนวันลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการ
ประจําท่ีลงคะแนนเสียงกําหนดท่ีลงคะแนนเสียงใหมท่ีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงสามารถไปลงคะแนนเสียง
ไดโดยสะดวก แตถาไมอาจกําหนดท่ีลงคะแนนเสียงใหมไดใหประกาศงดลงคะแนนในหนวยลงคะแนนเสียงนั้น
แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน

ในกรณีท่ีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันท่ีลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนน
เสียงประกาศงดลงคะแนนในหนวยลงคะแนนเสียงนั้น แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันลงคะแนนเสียงใหมในหนวยลงคะแนนเสียงนั้นภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ี ได รับทราบวาเหตุ ท่ี ทําให ไมอาจลงคะแนนไดนั้ นสงบลงแลว และตองประกาศ
กอนวันลงคะแนนเปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน

มาตรา ๑๙ เม่ือถึงเวลาปดการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงประกาศ
ปดการลงคะแนนเสียงและงดจายบัตรลงคะแนนเสียง และใหทําเคร่ืองหมายในบัตรท่ีเหลืออยูใหเปนบัตร
ท่ีใชลงคะแนนเสียงไมไดตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และจัดทํารายงานเก่ียวกับจํานวนบัตรลง
คะแนนเสียงท้ังหมด จํานวนผูมาแสดงตนและบัตรลงคะแนนเสียงและจํานวนบัตรท่ีเหลือ โดยใหกรรมการประจํา
ท่ีลงคะแนนเสียงท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในขณะนั้นทุกคนลงลายมือช่ือไวและประกาศใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ซ่ึงอยูท่ีนั้นทราบ
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มาตรา ๒๐ เม่ือปดการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงแตละแหง
นับคะแนน ณ ท่ีลงคะแนนเสียงนั้นโดยเปดเผยจนแลวเสร็จ

เม่ือนับคะแนนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงนําบัตรลงคะแนนเสียง
ของผูมาใช สิทธิท้ังหมดใสไวในหีบบัตรลงคะแนนเสียงพรอมท้ังรายงานผลการนับคะแนน แลวปดหีบบัตร
จัดสงไปใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วิธีการนับคะแนนและการจัดสงหีบบัตรใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

มาตรา ๒๑ บัตรลงคะแนนเสียงดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรท่ีมิไดทําเคร่ืองหมายลงคะแนน
(๓) บัตรท่ีทําเคร่ืองหมายจนไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเสียงในทางใด
(๔) บัตรท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวาเปนบัตรเสีย
ใหคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงสลักหลังในบัตรท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่งวา “เสีย”

พรอมท้ังระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียตามอนุมาตราใด แลวลงลายมือช่ือกํากับไวไมนอยกวาสองคน และหามมิให
นับบัตรเสียเปนคะแนน

มาตรา ๒๒ เม่ือไดผลการนับคะแนนจากท่ีลงคะแนนเสียงทุกแหงแลว ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียงและจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียง

มาตรา ๒๓ การลงคะแนนเสียงเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง
หากมีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงท้ังหมดในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้น ใหการเขาช่ือถอดถอนบุคคลนั้นเปนอันตกไป และจะมีการรองขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอน
บุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได

ในกรณีมีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงท้ังหมด
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และมีคะแนนเสียงจํานวนไมนอยกวาสามในส่ีของผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลง
คะแนนเสียงเห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ใหบุคคลนั้นพนจาก
ตําแหนงนับแตวันลงคะแนนเสียง

มาตรา ๒๔ เม่ือมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงแลว ถาผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้นเห็นวาการลงคะแนนเสียงเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองคัดคาน
การลงคะแนนเสียงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศผลการลงคะแนนเสียง
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เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้ งไดรับคํารองแลวใหดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว ถาเห็นวา
การลงคะแนนเสียงนั้นเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมายใหจัดใหมีการลงคะแนนเสียงใหม
เวนแตการลงคะแนนเสียงใหมจะไมทําใหผลการลงคะแนนเสียงเปล่ียนแปลงไป ใหมีคําส่ังยกคํารองคัดคานนั้นเสีย

วิธีพิจารณาการคัดคานการลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๕ ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวหรือไมใหความสะดวก
พอสมควรตอการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๒๖ ผูใดกระทําการในระหวางระยะเวลาการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงในลักษณะ
ดังตอไปนี้

(๑) ลงคะแนนเสียงหรือพยายามลงคะแนนเสียงโดยมิใชเปนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง
(๒) ใชบัตรอ่ืนท่ีมิใชบัตรลงคะแนนเสียงมาลงคะแนนเสียง
(๓) นําบัตรลงคะแนนเสียงออกไปจากท่ีลงคะแนนเสียง
(๔) ทําเคร่ืองหมายเพ่ือเปนท่ีสังเกตโดยวิธีใด ไวท่ีบัตรลงคะแนนเสียง
(๕) จงใจกระทําการดวยประการใด ๆ ใหบัตรลงคะแนนเสียงชํารุด หรือเสียหาย หรือใหเปน

บัตรเสีย หรือกระทําดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียใหเปนบัตรท่ีใชได
(๖) นําบัตรลงคะแนนเสียงใสในหีบบัตรลงคะแนนเสียงโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย

หรือกระทําการใดในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเพ่ือแสดงวามีผูมาแสดงตนเพ่ือลงคะแนนเสียงโดยผิดไป
จากความจริง หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรลงคะแนนเสียงเพ่ิมขึ้นจากความจริง

(๗) กระทําการโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือมิใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงสามารถ
ใชสิทธิได หรือขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไป ณ ท่ีลงคะแนนเสียงหรือเขาไป ณ ที่ลง
คะแนนเสียงหรือมิใหไปถึง ณ ท่ีดังกลาว ภายในกําหนดเวลาท่ีจะลงคะแนนเสียง

(๘) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืน
อันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด เพ่ือจะจูงใจใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงนั้นลงคะแนนเสียงอยางใดอยางหนึ่ง
หรืองดลงคะแนนเสียง

(๙) เรียกทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู อ่ืนเพ่ือจะลงคะแนนเสียง
หรืองดลง คะแนนเสียง

(๑๐) กอความวุนวายขึ้นในท่ีลงคะแนนเสียง หรือกระทําการใดอันเปนการรบกวนหรือเปนอุปสรรค
แกการลงคะแนนเสียง หรือฝาฝนคําส่ังของคณะกรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง

(๑๑) เปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปล่ียนสภาพ ทําใหสูญหาย ทําใหไรประโยชน หรือนําไป
ซ่ึงหีบบัตรลงคะแนนเสียงหรือบัตรลงคะแนนเสียง เวนแตเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีโดยชอบ
ดวยกฎหมาย

ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ
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มาตรา ๒๗ กรรมการประจําท่ีลงคะแนนเสียงผูใดจงใจนับบัตรลงคะแนนเสียงหรือคะแนน
ในการลงคะแนนเสียงใหผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนใหผิดไป หรือกระทําดวยประการใด ๆ  โดยมิไดมีอํานาจ
กระทําโดยชอบดวยกฎหมาย ใหบัตรลงคะแนนเสียงชํารุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําการดวย
ประการใด  ๆแกบัตรเสียเพ่ือใหเปนบัตรท่ีใชได หรืออานบัตรลงคะแนนเสียงใหผิดไปจากความจริง หรือทํารายงาน
การลงคะแนนเสียงไมตรงความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหม่ืนบาท
ถึงสองแสนบาท

มาตรา ๒๘ ในระหวางท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิไดควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหม ี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ใหอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการ
จัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
ตามพระราชบัญญัตินี้ เปนอํานาจหนาท่ี ของผู วาราชการจังหวัดหรือเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
สําหรับการดําเนินการในกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๒๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
        ชวน  หลีกภัย
        นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยท่ีมาตรา ๒๘๖ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีจํานวนไมนอยกวา
สามในส่ีของผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงวาสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินนั้นพนจาก
ตําแหนงได โดยใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

เปนปท่ี ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึ งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป แตจะใชบังคับแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประเภทใดและเม่ือใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

การดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหนายกรัฐมนตรีรับฟงขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา ๓ เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทใดแลว ใหยกเลิกกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทนั้น ดังตอไปนี้

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๗/หนา ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕
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(๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๑

(๒) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๒
(๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕
(๔) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘
(๕) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗
(๖) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๗) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๘) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒
(๙) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕
(๑๐) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖
(๑๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๑
(๑๒) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๑๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗
(๑๔) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
(๑๕) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๑๖) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๑๗) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๑
ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทอ่ืน เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทอ่ืนนั้นกอน ใหกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทอ่ืนซ่ึงถูกยกเลิกไป
ตามวรรคหนึ่งยังคงใหใชบังคับแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซ่ึงยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้

เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทใดแลว บรรดาบทกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศหรือคําส่ังใดท่ีขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร

สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง
“สภาทองถ่ิ น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจั งหวัด สภาเทศบาล สภาองคการบริหารสวนตําบล

สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
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“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความรวมถึง คณะผูบริหารทองถ่ิน
“หัวหนาพนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหนาพนักงานหรือหัวหนาขาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความวา คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ประจําจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการเขตและปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ
“เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย” หมายความวา ขาราชการตํารวจหรือขาราชการพลเรือน

หรือขาราชการทหารหรือพนักงานฝายปกครองหรือสมาชิกอาสารักษาดินแดนหรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ ท่ีไดรับ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกตั้ง

“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
“ผูไดรับเลือกตั้ง” หมายความวา ผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
“การเลือกตั้ง” หมายความวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
“วันเลือกตั้ง” หมายความวา วันท่ีกําหนดใหเปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
“เขตเลือกตั้ง” หมายความวา ทองท่ีท่ีกําหนดเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน
“หนวยเลือกตั้ง” หมายความวา ทองถ่ินท่ีกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทําการลงคะแนนเลือกตั้ง ณ

ท่ีเลือกตั้งใดท่ีเลือกตั้งหนึ่ง
“ท่ีเลือกตั้ง” หมายความวา สถานท่ีท่ีกําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้ง และใหหมายความรวมถึง

บริเวณท่ีกําหนดขึ้นโดยรอบท่ีเลือกตั้ง
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและก่ิงอําเภอ
“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวง
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
“ท่ีวาการอําเภอ” หมายความรวมถึง สํานักงานเขตและท่ีวาการก่ิงอําเภอ
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย

จัดตั้งขึ้นเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ

มาตรา ๕ ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บทท่ัวไป

มาตรา ๖ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครไดไมเกินจํานวน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

มาตรา ๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ี
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินดํารงตําแหนงครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิก
สภาทองถ่ินจะเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําส่ังขยายหรือยนระยะเวลาใหมีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ไดตามความจําเปนเม่ือมีพฤติการณพิเศษ โดยตองระบุเหตุผลการมีคําส่ังดังกลาวดวย

ในการจัดใหมีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

มาตรา ๘ เม่ือมีกรณีท่ีตองมีการเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามมาตรา ๑๙ ประกาศใหมีการเลือกตั้ง ซ่ึงอยางนอยตองมีเร่ือง ดังตอไปนี้

(๑) วันเลือกตั้ง
(๒) วันรับสมัครเลือกตั้ ง ซ่ึงตองใหมีการเร่ิมรับสมัครไมเกินสิบวันนับแตวันประกาศ

ใหมีการเลือกตั้ง และตองกําหนดวันรับสมัครไมนอยกวาหาวัน
(๓) สถานท่ีรับสมัครเลือกตั้ง
(๔) จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีจะมีการเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้ง
(๕) จํานวนเขตเลือกตั้ ง ซ่ึงตองมีรายละเอียดเก่ียวกับอําเภอหรือตําบลหรือเขตทองท่ี

ท่ีอยูภายในเขตเลือกตั้ง
(๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง
การกําหนดตาม (๑) (๒) (๔) และ (๕) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดกอน
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดไว ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และสถานท่ีอ่ืน

ตามท่ีผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควร

มาตรา ๙ ใหผู อํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรมีหนาท่ี
จัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งจากทะเบียนรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งใหถูกตองตามความจริง
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มาตรา ๑๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบในคาใชจายในการเลือกตั้งท้ังหมด
เวนแตคาใชจายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีรายไดไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ตามความจําเปน

มาตรา ๑๑  เพ่ือใหการดําเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต
และเท่ียงธรรม นอกจากอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกระเบียบเก่ียวกับวิธีการ
และระยะเวลาในการดําเนินการในเร่ืองใด ๆ ไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ระเบียบดังกลาว
ตองไมมีผลเปนการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจออกประกาศใหยนหรือขยายระยะเวลา หรืองดเวนการดําเนินการท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง
ตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้นเพ่ือใหเหมาะสมแกการดําเนินการเลือกตั้งใหม
ใหเปนไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรมได

หมวด ๒
เขตเลือกต้ัง หนวยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง

มาตรา ๑๓ การกําหนดเขตเลือกตั้ งสําหรับการเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหถือเขตเปนเขตเลือกตั้ง ถาเขตใดมีจํานวน
ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคน ใหแบงเขตนั้น
ออกเปนเขตเลือกตั้งโดยถือเกณฑจํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถาเกินหาหม่ืนใหเพ่ิมเขตเลือกตั้ง
ในเขตนั้นไดอีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง

(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้ง
ในกรณีท่ีอําเภอใดมีสมาชิกไดเกินกวาหนึ่งคนใหแบงเขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้ง เทากับจํานวนสมาชิกท่ีจะพึงมี
ในอําเภอนั้น

(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ใหแบงเขตเทศบาลเปนสองเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ใหแบงเขตเทศบาลเปนสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร
หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ใหแบงเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเปนส่ีเขตเลือกตั้ง และตองมี
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเทากันทุกเขตเลือกตั้ง

(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหถือเขตหมูบานเปนเขตเลือกตั้ง
(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ใหถือเขตขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินนั้นเปนเขตเลือกตั้ง เวนแตกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะกําหนด
ไวเปนอยางอ่ืน
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มาตรา ๑๔ ในการแบงเขตเลือกตั้ง ตองพยายามจัดใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้ง
ใกลเคียงกันมากท่ีสุด และตองแบงพ้ืนท่ีของแตละเขตเลือกตั้งใหติดตอกัน ในเขตเทศบาลหรือเขตชุมชนหนาแนน
อาจกําหนดใหใชแนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแมน้ําเปนแนวเขตของเขตเลือกตั้งได สําหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มิใหนําพ้ืนท่ีเพียงบางสวนของเขตหนึ่งไปรวมกับเขตอ่ืน

มาตรา ๑๕ เพ่ือประโยชนในการแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔ ใหผูอํานวยการทะเบียนกลาง
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรมีหนาท่ีแจงรายละเอียดของจํานวนราษฎรเปนรายจังหวัด รายอําเภอ
รายเทศบาล รายองคการบริหารสวนตําบล รายตําบล และรายหมูบานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
ภายในยี่สิบวันนับแตวันท่ีผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศจํานวนราษฎรท้ังประเทศ

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเขตจังหวัด เขตอําเภอ เขตเทศบาล เขตองคการบริหารสวนตําบล
เขตตําบล หรือเขตหมูบาน ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีแจงการเปล่ียนแปลงใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง

มาตรา ๑๖ การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน ใหใชเขตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนเขตเลือกตั้ง

มาตรา ๑๗ ใหผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหนวย
เลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งท่ีจะพึงมีในแตละเขตเลือกตั้ง

การกําหนดหนวยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหกระทํากอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่ สิบวัน
โดยใหทําเปนประกาศปดไว ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควรรวมท้ัง
ใหจัดทําแผนท่ีสังเขปแสดงเขตของหนวยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งไวดวย

การเปล่ียนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้งหรือท่ีเลือกตั้ง ใหกระทําไดโดยประกาศกอนวันเลือกตั้ง
ไมนอยกวาสิบวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปล่ียนแปลงกอนวันเลือกตั้งนอยกวาสิบวันก็ไดและใหนําความ
ในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๘ การกําหนดหนวยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ใหคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทาง
มาใชสิทธิเลือกตั้งของราษฎร ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(๑) ใหใชเขตหมูบานเปนเขตของหนวยเลือกตั้ง ในกรณีท่ีหมูบานใดมีผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนนอย
จะใหรวมหมูบานตั้งแตสองหมูบานขึ้นไปเปนหนวยเลือกตั้งเดียวกันก็ได สําหรับในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร
หรือเขตชุมชนหนาแนน อาจกําหนดใหใชแนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแมน้ําเปนแนวเขตของหนวยเลือกตั้ง
ก็ได

(๒) ใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งละแปดรอยคนเปนประมาณ แตถาเห็นวา
ไมเปนการสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้ง จะกําหนดหนวยเลือกตั้งเพิ่มขึ้น
โดยใหมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอยกวาจํานวนดังกลาวก็ได
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ท่ีเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ตองเปนสถานท่ีท่ีประชาชนเขาออกไดสะดวกและมีปายหรือเคร่ืองหมาย
อ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขต บริเวณของท่ีเลือกตั้งตามลักษณะของทองท่ีและภูมิประเทศไวดวย และเพ่ือประโยชน
ในการอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเพ่ือความปลอดภัยของผูมีสิทธิเลือกตั้งผู อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะกําหนดท่ีเลือกตั้งนอกเขตของหนวยเลือกตั้งก็ได แตตองอยูในบริเวณ
ใกลเคียงกับหนวยเลือกตั้งนั้น

หมวด ๓
การดําเนินการเลือกต้ัง

มาตรา ๑๙ เม่ือมีกรณีท่ีตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใด ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแตงตั้งหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินเปน
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวยหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินนั้น และกรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวาส่ีคน
แตไมเกินหกคน เปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ และตองปฏิบัติตามประกาศ
ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง หรือการมอบหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด

การสรรหา การแตงตั้ง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด

มาตรา ๒๐ ใหผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้

(๑) รับสมัครเลือกตั้ง
(๒) กําหนดหนวยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง
(๓) แตงตั้งและจัดอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
(๔) ตรวจสอบบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง และดําเนินการเพ่ิมช่ือหรือถอนช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการ

นับคะแนนเลือกตั้ง
(๖) จัดใหมีหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการเลือกตั้ง
(๗) ดําเนินการอ่ืนอันจําเปนเก่ียวกับการเลือกตั้ง
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีใดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

อาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหคณะบุคคลหรือบุคคลใดเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติหนาท่ีได ตามระเบียบ
ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
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มาตรา ๒๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้

(๑) เสนอแนะและใหความเห็นชอบในการกําหนดหนวยเลือกตั้ง ท่ีเลือกตั้ง และการแตงตั้ง
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๒) ตรวจสอบและใหความเห็นชอบในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง และการเพ่ิมช่ือหรือถอนช่ือ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

(๓) กํากับดูแล และอํานวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง
และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

(๔) กําหนดสถานท่ีรวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหนวยเลือกตั้ ง
และรายงานผลการเลือกตั้งตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

(๕) ปฏิบัติการใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
มีอํานาจแตงตั้ งหรือมอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งไดตามสมควร

มาตรา ๒๒ เพ่ือประโยชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจมีคําส่ังใหนายอําเภอดําเนินการในเร่ืองใดท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีท่ีนายอําเภอไดรับคําส่ังใหดําเนินการในเร่ืองใดตามวรรคหนึ่ง ใหบรรดาอํานาจหนาท่ี
ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ในเร่ืองนั้นเปนอํานาจ
หนาท่ีของนายอําเภอ

มาตรา ๒๓ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวัน ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้ง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้

(๑) ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้งหนึ่งคน
(๒)๒ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจํานวนเจ็ดคน ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน

และกรรมการอีกหกคน มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการลงคะแนนเลือกตั้งในท่ีเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง
ในการประชุมเพ่ือวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งตองมีกรรมการอยูในการประชุมนั้นไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู และการลงมติ
ใหใชเสียงขางมากเปนเกณฑ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงช้ีขาด

๒ มาตรา ๒๓ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ใหผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
ประจําท่ีเลือกตั้งอยางนอยท่ีเลือกตั้งละสองคน

หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ ง รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของผู อํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบ
ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

มาตรา ๒๔ ในวันเลือกตั้ง ถาถึงเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้งแลวมีกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งมาปฏิบัติหนาท่ีไมครบเจ็ดคน ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเทาท่ีมีอยูในขณะนั้นแตงตั้งผู มีสิทธิเลือกตั้ ง
ในเขตเลือกตั้ งนั้ นเปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ งจนครบเจ็ดคนไปพลางกอนจนกวากรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ท่ีไดรับแตงตั้งไวแลวจะมาปฏิบัติหนาท่ี เวนแตในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสํารองไว
ใหผูนั้นเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน

มาตรา ๒๕ เม่ื อมีการเลือกตั้ งในองคกรปกครองส วนทองถ่ิ นใด ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้นจัดใหพนักงานสวนทองถ่ินชวยเหลือและอํานวย ความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีพนักงานสวนทองถ่ินไมเพียงพอในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรองขอตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือมีคําส่ังใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยูในจังหวัดนั้น
ใหชวยเหลือในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเลือกตั้งได

ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางซ่ึงไดรับคําส่ังตามวรรคสองมีหนาท่ีปฏิบัติตามท่ีผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มอบหมาย

มาตรา ๒๖ นอกจากหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายหรือส่ังการ ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในการเลือกตั้ง

ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยประจําท่ีเลือกตั้งตามท่ีผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินรองขอ

มาตรา ๒๗ ในกรณี ท่ี มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหผู พบการกระทํา
ความผิดแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือเจาหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งหรือ
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกตั้ง
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ถาผูพบการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งหรือเจาหนาท่ี
รักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง หรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกตั้งใหดําเนินการกลาวโทษ
หรือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งหรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
ประจําท่ีเลือกตั้งพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้ง หรือไดรับแจงโดยมีพยานหลักฐาน
อันนาเช่ือถือ และผูกระทําความผิดยังปรากฏตัวอยูในบริเวณท่ีเลือกตั้งใหเจาหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย
หรือเจ าหนาท่ี รักษาความปลอดภัยประจําท่ี เลือกตั้ งมี อํานาจจับกุมและควบคุมตัวผู กระทําความผิด
สงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป โดยใหถือวาเปนกรณีพบการกระทําความผิดซ่ึงหนา

มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ผูสมัคร ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผูมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แจงตอพนักงานสอบสวนวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีท่ีพนักงาน
สอบสวนทราบถึงการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนทันที
โดยไมตองมีผูมารองทุกขหรือกลาวโทษ

มาตรา ๒๙ ในกรณีท่ีมีขอเท็จจริงปรากฏแกคณะกรรมการการเลือกตั้งวาขาราชการการเมือง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ
กระทําการใด ๆ  โดยมิชอบดวยอํานาจหนาท่ีอันเปนการกล่ันแกลงผูสมัครใดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
หรือมอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินส่ังใหยุติหรือระงับการกระทํานั้นได

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓๑ คาตอบแทนของกรรมการการเลือกตั้ งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิ น
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นายอําเภอ กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และผูซ่ึง
ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดตามบัญชี
คาตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจายคาตอบแทนซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว โดยคํานึงถึงอํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบและความแตกตางของปริมาณงานในการดําเนินการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละประเภทหรือแตละแหง

มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรับผิดชอบในการจัดพิมพ ควบคุมการพิมพ
และจัดสงบัตรเลือกตั้ง และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบในคาใชจายในการจัดพิมพบัตรเลือกตั้ง
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หมวด ๔
ผูมีสิทธิเลือกต้ังและบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง

มาตรา ๓๓ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลว

ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี ๑ มกราคมของปท่ีมีการเลือกตั้ง
(๓) มีช่ืออยู ในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป

นับถึงวันเลือกตั้ง และ
(๔) คุณสมบัติอ่ืนท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด
ในกรณีท่ีมีการยายทะเบียนบานออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเดียวกัน อันทําใหบุคคลมีช่ืออยู ในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันนอยกวาหนึ่งป
นับถึงวันเลือกตั้ง ใหบุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ีตนมีช่ืออยูในทะเบียนบาน
คร้ังสุดทายเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป

มาตรา ๓๔ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) มีลักษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด

มาตรา ๓๕ ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๔ มีหนาท่ี
ไปใชสิทธิเลือกตั้ง เวนแตผูมีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงไดแจงเหตุดังตอไปนี้ตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จะไมไปใชสิทธิเลือกตั้งก็ได

(๑) เจ็บปวย ไมวาถึงขนาดตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม
(๒) มีรางกายทุพพลภาพจนไมสะดวกในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง
(๓) มีอายุเกินเจ็ดสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๔) ไมอยูในภูมิลําเนาในเวลาเลือกตั้ง
(๕) เหตุอ่ืนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือยื่นตอผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงรับผิดชอบในการจัดใหมีการเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยจะจัดสงหนังสือ
แจงเหตุนั้นทางไปรษณียก็ได ในการนี้ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินบันทึกเหตุ
ท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไวในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง และเก็บหนังสือแจงเหตุนั้นไวเปนหลักฐาน

การแจงเหตุตามวรรคสอง ไมเปนการตัดสิทธิผูมีสิทธิเลือกตั้งผูนั้นท่ีจะไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ในวันเลือกตั้ง
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มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแจงเหตุ ตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นทําหนังสือแจงเหตุดังกลาวตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง และใหนําความในมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม

เม่ื อผู อํานวยการการเลือกตั้ งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิ นได รับหนังสือแจงเหตุ
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหทําการตรวจสอบหลักฐานการลงคะแนนเลือกตั้ง ถาพบวามีผูมาแสดงตนและลงคะแนน
เลือกตั้งแทนผูมีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาวาจะสมควรมีคําส่ังใหเพิกถอนผลการเลือกตั้งหรือไม

มาตรา ๓๗ ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแจงเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นเสียสิทธิดังตอไปนี้

(๑) สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน
(๒) สิทธิรองคัดคานการเลือกกํานันและผู ใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี
(๓) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน
(๔) สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี
(๕) สิทธิเขาช่ือรองขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ิน ตามกฎหมาย

วาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน
(๖) สิทธิเขาช่ือรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมาย

วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกตั้งคร้ังท่ีผูนั้นไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง

จนถึงวันเลือกตั้งคร้ังท่ีผูนั้นไปใชสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๓๘ เม่ือไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งแลว ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งจากบัญชีรายช่ือ ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งตามมาตรา ๙ ใหถูกตองตามความจริง และประกาศบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งไวโดยเปดเผย ณ ศาลากลาง
จังหวัดหรือท่ีวาการอําเภอท่ีตั้งอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณ
ใกลเคียงกับท่ีเลือกตั้ง และสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควรกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่ สิบวัน และแจงรายชื่อผู มีสิทธิเลือกตั้ง
ใหเจาบานทราบกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน

ในกรณีท่ีผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวาการจัดทําบัญชีรายช่ือ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเช่ือไดวามีการยายบุคคลใดเขามาในทะเบียนบานเพ่ือประโยชน
ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไมวาจะพบเหตุดังกลาวกอนหรือหลังการประกาศบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยเร็ว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวากรณีดังกลาว
เปนความจริง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคําส่ังใหแกไขหรือถอนช่ือบุคคลนั้น
ออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งได
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มาตรา ๓๙ ผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรือผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานของตน
ไมมีช่ืออยู ในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหแจงเปนหนังสือตอผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน

เม่ือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับหนังสือตามวรรคหนึ่งแลว
ใหรีบตรวจสอบหลักฐาน ถาเห็นวาผูแจงหรือผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเพ่ิมช่ือผูนั้นลงในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังโดยเร็ว
และแจงใหผูแจงและเจาบานทราบ แตถาเห็นวาบุคคลผูแจงหรือผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพรอมท้ังแจงใหผูแจงหรือเจาบานทราบภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ ในกรณท่ีี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาผูแจงหรือผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง ใหมีคําส่ังเพ่ิมช่ือผูนั้นลงในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งและใหแจงไปยังผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเร็ว ในการนี้ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแจงใหผูแจงและเจาบาน
ทราบโดยเร็ว

มาตรา ๔๐ ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเห็นวาผูมีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีได
ประกาศตาม ๓๘ วรรคหนึ่ง เปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง ใหมีสิทธิยื่นคํารองตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน เพ่ือใหถอนช่ือผูไมมีสิทธิเลือกตั้งผูนั้นออกจากบัญชีรายช่ือ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

เม่ือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวาผูมีช่ืออยูใน
บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง ใหมีคําส่ังถอนช่ือผูนั้นออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง
และแจงใหผูยื่นคํารองและเจาบานทราบ ถาผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวา
ผูมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพรอมท้ังแจงใหผูยื่นคํารองทราบภายในสามวันนับแตวันไดรับคํารอง ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาผูมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง
ใหมีคําส่ังถอนช่ือผูนั้นออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง และใหนําความในมาตรา ๓๙ วรรคสอง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

ถาเจาบานผู ใดเห็นวาบัญชีรายช่ือผู มีสิทธิเลือกตั้ งปรากฏช่ือบุคคลอ่ืนซ่ึงมิไดมีช่ืออยู ใน
ทะเบียนบานของตน เม่ือเจาบานหรือผูซ่ึงเจาบานมอบหมายนําหลักฐานทะเบียนบานมาแสดงใหเห็นวาไมมีช่ือ
บุคคลนั้นอยูในทะเบียนบาน ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง แลวแตกรณี มีคําส่ังถอนช่ือบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งและแจงใหเจาบาน
หรือผูซ่ึงเจาบานมอบหมายทราบโดยเร็ว
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กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถาผูท่ีถูกถอนช่ือออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งมีหลักฐาน
แสดงวาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และยื่นคํารองคัดคานการถูกถอนช่ือตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
วินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนท่ีสุด

มาตรา ๔๑ ในกรณี ท่ี ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ี สุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งของบุคคลใด
และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับแจงคําพิพากษานั้นแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหบันทึกไวในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๔๒ ในกรณีท่ีมีการถอนช่ือบุคคลใดออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา ๓๘
วรรคสอง หรือมาตรา ๔๐ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพ่ิมช่ือบุคคลใดลงในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา
๓๙ วรรคสอง หรือในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดตามมาตรา ๔๑
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงตอผูอํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมาย
วาดวยการทะเบียนราษฎรเพ่ือแกไขบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙ ใหถูกตองดวย

มาตรา ๔๓ หามมิใหผูใดดําเนินการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเพ่ือประโยชนในการ
เลือกตั้งโดยมิชอบ

กรณีดังตอไปนี้ ใหสันนิษฐานวาเปนการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเพ่ือประโยชนในการเลือกตั้ง
โดยมิชอบดวย เวนแตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาเปนการยายโดยมีเหตุผลอันสมควร

(๑) การยายบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปซ่ึงไมมีช่ือสกุลเดียวกับเจาบานเขามาในทะเบียนบาน
เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเลือกตั้งท่ีจะมีขึ้นภายในสองปนับแตวันท่ียายเขามาในทะเบียนบาน

(๒) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยบุคคลนั้นมิไดอยูอาศัยจริง
(๓) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาบาน

หมวด ๕
ผูสมัคร การสมัครรับเลือกต้ัง และตัวแทนผูสมัคร

มาตรา ๔๔ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนเวลาติดตอกันสามปนับถึงปที่สมัคร
รับเลือกตั้ง และ

(๔) คุณสมบัติอ่ืนท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด
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มาตรา ๔๕ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลาย
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป และไดพนโทษมายังไมถึง

หาปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับโทษหรือไม

โดยไดพนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี
(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ
(๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณีมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง

(๑๐) อยูในระหวางเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
ตามมาตรา ๓๗ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา

(๑๑) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไมถึงหนึ่งปนับแตวันท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังอันเนื่องมาจาก การกระทําการโดยไมสุจริตตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับเลือกตั้ง
หรือไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริต

(๑๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน
(๑๓) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือเปนผูสมัคร

รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเดียวกันหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน

(๑๔) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๑๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเปน

เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ
(๑๖) เปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(๑๗) ลักษณะอ่ืนท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด
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มาตรา ๔๖ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตอผู อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

การยื่นใบสมัครตามวรรคหนึ่ง ใหผูสมัครยื่นหลักฐานการสมัครพรอมกับชําระคาธรรมเนียม
การสมัครตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๔๗ เม่ือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับใบสมัคร
แลวใหบันทึกการรับสมัครไวเปนหลักฐานและออกใบรับใหแกผูสมัครในวันนั้น และใหตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผูสมัคร และสอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม ใหเสร็จส้ินภายในเจ็ดวัน
นับแตวันปดการรับสมัคร ถาผูสมัครมีสิทธิท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งได ใหประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับเลือกตั้ง
ไวโดยเปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือท่ีวาการอําเภอท่ีตั้งอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ท่ีทําการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้น ท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับท่ีเลือกตั้งและสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหมีช่ือผูสมัคร รูปถายผูสมัคร และหมายเลขประจําตัวผูสมัครท่ีจะใชในการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง ตามแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

มาตรา ๔๘ เม่ือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดออกใบรับให
แกผูสมัครตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่งแลว ผูสมัครจะถอนการสมัครมิไดและใหคาธรรมเนียมการสมัครตกเปน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น

มาตรา ๔๙ ผูสมัครผูใดไมมีช่ือในประกาศตามมาตรา ๔๗ ใหมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในสามวันนับแตวันท่ีประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ในการนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามคําวินิจฉัยนั้น

เพ่ือประโยชนและความสะดวกรวดเร็วในการรับคํารองและวินิจฉัยกรณีตามวรรคหนึ่ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการแทนได
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕๐ ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเห็นวาผูสมัครผูใดไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่ สิบวันเพ่ือใหถอนช่ือ
ผูไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผูนั้น และใหนําความในมาตรา ๔๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๑ ใหกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดับกอนหลังในการมายื่นใบสมัคร
ถามีผูสมัครมาพรอมกันหลายคนและไมอาจตกลงกันไดใหใชวิธีจับสลากระหวางผูสมัครท่ีมาพรอมกัน

เม่ือไดกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครตามวรรคหนึ่งแลวจะเปล่ียนแปลงหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครไมไดไมวาดวยประการใด ๆ
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หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครและการจับสลาก ใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

มาตรา ๕๒ ผูสมัครผูใดประสงคจะสงตัวแทนไปประจําอยู ณ ท่ีเลือกตั้ง ใหยื่นหนังสือแตงตั้ง
ตัวแทนของตนตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาเจ็ดวัน
โดยใหแตงตั้งไดแหงละหนึ่งคน

มาตรา ๕๓ ตัวแทนผูสมัครตองอยูในท่ีซ่ึงจัดไว ณ ท่ีเลือกตั้งซ่ึงสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได
และหามมิใหปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งหรือจับตองบัตรเลือกตั้ง หรือกลาวโตตอบกับกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งหรือระหวางกันเองโดยประการท่ีจะเปนอุปสรรคแกการเลือกตั้ง

ตัวแทนผูสมัครอาจรองทักทวงในเม่ือเห็นวากรรมการประจําหนวยเลือกตั้งปฏิบัติการไมถูกตอง
ตามกฎหมาย ในกรณีเชนนี้ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจดบันทึกคําทักทวงนั้นไว

ถาตัวแทนผูสมัครกระทําการอันจะเปนอุปสรรคแกการเลือกตั้ง และกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ไดตักเตือนแลวแตยังขัดขืน คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมีอํานาจส่ังใหตัวแทนผูสมัครออกไปจากท่ีเลือกตั้ง

หมวด ๖
คาใชจายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง

มาตรา ๕๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดจํานวนเงินคาใชจาย
ในการเลือกตั้งของผูสมัคร ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

หามมิใหผูสมัครใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง จํานวนเงิน
คาใชจายดังกลาวใหรวมถึงบรรดาเงินท่ีบุคคลอ่ืนไดจายหรือรับวาจะจายแทน และทรัพยสินท่ีบุคคลอ่ืนไดนํามาใหใช
หรือยกใหโดยไมคิดคาตอบแทน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครโดยผูสมัครรับรูหรือยินยอม
ในกรณีท่ีนําทรัพยสินมาใหใช ใหคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองท่ีนั้น

บรรดาเงินท่ีบุคคลอ่ืนไดใชจายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งใหผูสมัครและผูสมัครไดรับทราบ
ถึงการกระทําดังกลาวแลว ใหถือวาเปนจํานวนเงินคาใชจายท่ีผูสมัครรับรูหรือยินยอมตามวรรคสอง เวนแตผูสมัคร
จะไดแจงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดวาไมยินยอมใหมีการกระทําเชนวานั้นภายในสามวันนับแต
วันท่ีไดรับทราบถึงการกระทําดังกลาว ในการนี้  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการ
ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือมิใหมีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกลาวอีกตอไป

มาตรา ๕๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง ผูสมัครตองยื่นบัญชีรายรับ
และรายจายในการเลือกตั้งซ่ึงรับรองความถูกตอง พรอมท้ังหลักฐานท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวน ตามความจริงตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
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เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับบัญชีรายรับและรายจายตามวรรคหนึ่งแลว
ใหปดประกาศไว ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
และสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร

รายละเอียดและวิธีการจัดทําและรับรองความถูกตองของบัญชีรายรับและรายจายตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕๖ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง เม่ือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือไดรับแจงโดยมีหลักฐานอันสมควรวา ผูสมัครผูใดใชจาย
ในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดทําการสอบหาขอเท็จจริงโดยเร็ว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นวา
ผูสมัครผูนั้นใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายท่ีกําหนดดังกลาว ใหแจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี
ตามกฎหมาย พรอมท้ังรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และถาผูสมัครผูใดไดรับเลือกตั้งหากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นดวยกับความเห็นดังกลาว ใหมีคําส่ังเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผู ไดรับเลือกตั้งผูนั้ น
และใหดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหมสําหรับตําแหนงท่ีวาง แตท้ังนี้ ไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีผูนั้นไดกระทํา
ไปในหนาท่ีกอนวันท่ีประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม

ในกรณีท่ีผูสมัครผูใด ไมยื่นบัญชีรายรับและรายจายตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง เปนผูไดรับเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผูไดรับเลือกตั้งผูนั้น และใหดําเนินการจัดใหมีการ
เลือกตั้งใหมสําหรับตําแหนงท่ีวาง

กรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานท่ีนาเช่ือไดวาผูสมัคร
ผูใดใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศ กําหนดใหแจง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งตอไป

มาตรา ๕๗ เม่ือมีการประกาศใหมีการเลือกตั้งในกรณีอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
การดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการเพ่ือจูงใจ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอ่ืน หรือใหงดเวนการลงคะแนนเลือกตั้งใหแก
ผูสมัครใดดวยวิธีการดังนี้

(๑) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
อันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด

(๒) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการร่ืนเริงตาง ๆ
(๔) เล้ียงหรือรับจะจัดเล้ียงผูใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู เข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสราย หรือจูงใจใหเขาใจผิดในเร่ืองใด อันเก่ียวกับ

ผูสมัครใด
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กรณีตามวรรคหนึ่ง หากเปนการเลือกตั้ งอันเนื่องมาจากการครบวาระการดํารงตําแหนง
ของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินหามมิใหกระทําภายในหกสิบวันกอนวันครบวาระการดํารงตําแหนง
จนถึงวันเลือกตั้ง

การประกาศนโยบายหรือการดําเนินการตามแนวทางในการแกไขปญหาตามอํานาจหนาท่ี
ของทองถ่ินดวยวิธีการใชจายจากเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มิใหถือวาเปนกรณี  ตาม (๑)
หรือ (๒)

เพ่ือใหการหาเสียงเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศเพ่ือ
แนะนําวิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕๘ หามมิใหผูสมัครจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังท่ีเลือกตั้งเพ่ือการเลือกตั้ง
หรือนํากลับจากท่ีเลือกตั้ง หรือจัดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังท่ีเลือกตั้งหรือกลับจากท่ีเลือกตั้งโดยไมตองเสียคาโดยสาร
หรือคาจางซ่ึงตองเสียตามปกติ

หามมิใหผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจูงใจหรือควบคุมใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน
เลือกตั้งใหแกผูสมัครผูใด

บทบัญญัติในวรรคสอง มิใหใชบังคับแกการท่ีหนวยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๕๙ หามมิใหผูใดซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยเขามีสวนชวยเหลือในการเลือกตั้ง หรือกระทํา
การใด ๆ  เพ่ือประโยชนแกการเลือกตั้งโดยประการท่ีอาจเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร ท้ังนี้ เวนแตการกระทํานั้น
เปนการชวยราชการตามท่ีทางราชการรองขอ หรือเปนการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผูนั้น

มาตรา ๖๐ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหนาท่ีกระทําการใด ๆ  อันเปนคุณหรือเปนโทษ
แกผูสมัคร เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ี

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจส่ังใหเจาหนาท่ีของรัฐยุติ ระงับ หรือเปล่ียนแปลงแกไขการกระทําดังกลาว ในกรณีจําเปน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูบังคับบัญชาส่ังใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นพนจากหนาท่ีเปนการช่ัวคราว
หรือส่ังใหประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือท่ีวาการอําเภอ หรือหามเขาเขตเลือกตั้งจนกวา
จะมีการประกาศผลการนับคะแนนได

เพ่ือประโยชนและความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ตามวรรคสอง คณะกรรมการการเลือกตั้ งอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัด
ดําเนินการแทนไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๖๑ หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเปนคุณหรือเปน
โทษแกผูสมัคร นับตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนส้ินสุดวันเลือกตั้ง
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มาตรา ๖๒ เม่ือไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกตั้งใดแลว มิใหนํา
กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองมาใชบังคับแกการโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้ง

การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตองไมกระทําโดยวิธีทา พน หรือระบายสีซ่ึงขอความภาพ หรือรูปรอย
ใด ๆ  หรือโดยวิธีการปดประกาศ ณ ท่ีร้ัว กําแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟา หรือตนไม บรรดาซ่ึงเปนทรัพยสิน
ของทางราชการ หรือ ณ บริเวณท่ีเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินมิไดอนุญาต เวนแตเปนการปดประกาศ ณ
สถานท่ีท่ีกําหนดตามมาตรา ๖๓

ในกรณีท่ีมีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งอันเปนการฝาฝนวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองมีอํานาจหนาท่ีทําลาย
ปกปด ลบ หรือลางขอความ ภาพ หรือรูปรอยดังกลาว แตในกรณีท่ีมิใชทรัพยสินของทางราชการ เจาพนักงาน
ทองถ่ินจะมีอํานาจดังกลาวเม่ือไดรับคํารองขอจากเจาของหรือผูครอบครอบทรัพยสิน

มาตรา ๖๓ เม่ือไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกตั้งใดแลว ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองกําหนดสถานท่ี
เพ่ือปดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไวตามความจําเปน

มาตรา ๖๔ เม่ือไดมีประกาศกําหนดท่ีเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ แลว หามมิใหผูใดนําส่ิงพิมพ
แผนประกาศ หรือส่ิงอ่ืนใด มาปดหรือแสดงไวภายในท่ีเลือกตั้ง เวนแตเปนการดําเนินการตามคําส่ังของผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกผูใชสิทธิเลือกตั้ง
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

ในกรณีท่ีมีส่ิงพิมพ แผนประกาศ หรือส่ิงอ่ืนใด ปดหรือแสดงไวภายในท่ีเลือกตั้งอยูกอนหรือในวัน
เลือกตั้งอันเปนการฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งทําลายปกปด หรือนําออกไปไว
นอกท่ีเลือกตั้ง

หมวด ๗
การลงคะแนนเลือกต้ัง

มาตรา ๖๕ หีบบัตรเลือกตั้ง ใหมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ซ่ึงตองกําหนด
ใหสามารถมองเห็นภายในไดงาย

มาตรา ๖๖ บัตรเลือกตั้ง ใหเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ซ่ึงตองกําหนด
ใหมีชองทําเคร่ืองหมายสําหรับผูไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งดวย

มาตรา ๖๗ ในวันเลือกตั้งใหเปดการลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา
๑๕.๐๐ นาฬิกา
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มาตรา ๖๘ กอนเร่ิมเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนับจํานวน
บัตรเลือกตั้งท้ังหมดของหนวยเลือกตั้งนั้น และปดประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งไวในท่ีเปดเผยและเม่ือถึงเวลา
เปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเปดหีบบัตรเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยู
ณ ท่ีเลือกตั้งนั้นเห็นวาเปนหีบบัตรเลือกตั้งเปลา และใหปดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด แลวใหบันทึกการดําเนินการดังกลาวโดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสองคนซ่ึงอยูในท่ีเลือกตั้ง
ในขณะนั้นลงลายมือช่ือในบันทึกนั้นดวย เวนแตไมมีผูมีสิทธิเลือกตั้งอยูในขณะนั้น

มาตรา ๖๙ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงประสงคจะลง
คะแนนเลือกตั้งไปแสดงตนตอกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือแสดงบัตร
หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถายอันแสดงตนไดตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุแลวใหใชแสดงตนตามวรรคหนึ่งได
เม่ือกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตรวจสอบช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว ใหอานช่ือ

และท่ีอยูของผูนั้นดัง ๆ ถาไมมีผูใดทักทวงใหจดหมายเลขบัตรและสถานท่ีออกบัตร และใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนหลักฐานตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด แลวใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้นเพ่ือไปลงคะแนนเลือกตั้ง

ในกรณีท่ีมีผูทักทวงหรือกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสงสัยวาผูซ่ึงมาแสดงตนนั้น มิใชผูมีช่ือ
ในบัญชีรายช่ือผู มีสิทธิเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งบันทึกการทักทวงหรือขอสงสัยไว
เปนหลักฐานและใหทําการสอบสวนและวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยเปนผูมีช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ
เลือกตั้งหรือไม แลวใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือช่ือไว

มาตรา ๗๐ ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงไดแจงเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาแสดงตน
เพ่ือใชสิทธิเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งบันทึกการใชสิทธิเลือกตั้งไวในบัญชีรายช่ือผู มีสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๗๑ การลงคะแนนเลือกตั้งใหทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือในการลงคะแนน

เลือกตั้งของคนพิการ

มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกตั้งไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง ใหทําเคร่ืองหมายในชอง
ไมลงคะแนนเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้ง

มาตรา ๗๓ เม่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งทําเคร่ืองหมายลงในบัตรเลือกตั้งแลว ใหพับบัตรเลือกตั้ง
เพ่ือมิใหผูอ่ืนทราบไดวาลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครใด แลวใหนําบัตรเลือกตั้งนั้นใสลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
ดวยตนเองตอหนากรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และใหนําความในมาตรา ๗๑ วรรคสอง มาใชบังคับกับการ
นําบัตรเลือกตั้งใสลงในหีบบัตรเลือกตั้งของคนพิการดวยโดยอนุโลม
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มาตรา ๗๔ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ตองมิใหผูใดเขาไปในท่ีเลือกตั้ง เวนแตผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งหรือผูท่ีเขาไปเพ่ือใชสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๗๕ หามมิใหผูใดซ่ึงรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิเลือกตั้งหรือไมมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ในหนวยเลือกตั้งนั้น ลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้ง

มาตรา ๗๖ หามมิใหผูใดใชบัตรท่ีมิใชบัตรเลือกตั้งซ่ึงกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมอบให
ตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม ลงคะแนนเลือกตั้ง

หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากท่ีเลือกตั้ง เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ี

มาตรา ๗๗ หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ  เพ่ือเปนท่ีสังเกตไวท่ีบัตรเลือกตั้ง เวนแตเปนการกระทํา
ตามอํานาจหนาท่ี

มาตรา ๗๘ หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งใสในหีบบัตรเลือกตั้ง เวนแตเปนกรณี ตามมาตรา ๗๓

มาตรา ๗๙ หามมิใหผู ใดกระทําการใด ๆ ในบัญชีรายช่ือผู มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงวา
มีผูมาแสดงตนเพ่ือลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดจากความจริง

หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหบัตรเลือกตั้งมีจํานวนผิดจากความจริง

มาตรา ๘๐ หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ  โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือขัดขวางหรือ
หนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ท่ีเลือกตั้ง หรือเขาไป ณ ท่ีลงคะแนนเลือกตั้ง หรือมิใหไปถึง ณ ท่ีดังกลาว
ภายในกําหนดเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง

มาตรา ๘๑ หามมิใหผูใดจาย แจก หรือใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เพ่ือจูงใจมิใหไปลงคะแนนเลือกตั้ง หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้ง

ผูใดมีบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิเลือกตั้งผูอ่ืนตั้งแตสองคนขึ้นไปไวในความครอบครอง
โดยไมมีเหตุอันสมควรในระหวางวันประกาศใหมีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง ใหถือวาผูนั้นกระทําการ
ตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๘๒ หามมิใหผู มีสิทธิเลือกตั้งผู ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้ง หรืองดเวนไมลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครใด

มาตรา ๘๓ ในกรณีท่ีการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดไมสามารถกระทําไดเนื่องจาก
เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกอนวันเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดท่ีเลือกตั้งใหมในตําบลเดียวกันท่ีผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถ
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ไปลงคะแนนเลือกตั้งไดโดยสะดวก แตถาไมอาจกําหนดท่ีเลือกตั้งใหมในตําบลเดียวกันและไมเปนการสะดวก
ท่ีผู มีสิทธิเลือกตั้งจะไปลงคะแนนเลือกตั้งในตําบลอ่ืน ใหผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว

ในกรณีท่ีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประกาศ
งดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว

เม่ือไดมีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
จัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งนั้นภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีสามารถจัดใหมีการลงคะแนนเลือก
ตั้งได ในการนี้ใหประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหมลวงหนาไมนอยกวาสามวัน และรายงานตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยเร็ว

มาตรา ๘๔ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดวาการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดจะมิไดเปนไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจประกาศ
งดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น

เม่ือไดมีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งแลว ใหผู อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดให
มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งนั้นภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแตวันท่ีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ง
ในการนี้ ใหประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหมลวงหนาไมนอยกวาสามวัน

มาตรา ๘๕ เม่ือถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ประกาศปดการลงคะแนนเลือกตั้งและงดจายบัตรเลือกตั้ง แลวใหทําเคร่ืองหมายในบัตรเลือกตั้งท่ีเหลืออยู
เพ่ือใหเปนบัตรเลือกตั้งท่ีใชลงคะแนนเลือกตั้งไมไดตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และกรณี
ท่ีผูมาแสดงตนขอใชสิทธิตามมาตรา ๖๙ เหลืออยูในท่ีเลือกตั้งแตยังไมไดรับบัตรเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้งจายบัตรเลือกตั้งใหแกผูมาแสดงตนนั้น และเม่ือไดทําการลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จส้ินแลว
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งปดชองใสบัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง

ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดทํารายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งท้ังหมด จํานวน
ผูมาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ แลวใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งทุกคน
ลงลายมือช่ือไว และประกาศใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยู ณ ท่ีเลือกตั้งทราบ
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มาตรา ๘๖ นับแตเวลาท่ีไดปดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือการลงคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา ๖๘
จนถึงเวลาท่ีไดเปดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือการนับคะแนนเลือกตั้ง หามมิใหผูใดซ่ึงไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย
เปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปล่ียนสภาพ ทําใหไรประโยชนหรือนําไปซ่ึงหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง
หรือเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้ง

มาตรา ๘๖/๑๓  เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ปดประกาศบัญชีรายช่ือผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว
ท่ีหนวยเลือกตั้ง หรือ ณ สถานท่ีท่ีใกลเคียงหนวยเลือกตั้ง แลวใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวาสามคน
ตามท่ีคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมอบหมายเปนผูนําหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
การเลือกตั้งไปยังสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้นโดยเร็ว

การจัดสงหีบบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตองจัดทําเคร่ืองหมาย
เพ่ือปองกันการเปดหรือเปล่ียนหีบบัตร โดยมีการลงลายมือช่ือกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งทุกคนกํากับไว
ในลักษณะท่ีสามารถเห็นไดงายถามีการเปล่ียนแปลงหรือทําลาย ท้ังนี้ ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้
กําหนด

การเตรียมการจัดสงและขนสงหีบบัตรเลือกตั้งตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดไวสําหรับหนวยเลือกตั้งนั้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ในกรณีท่ีหนวยเลือกตั้งใดจัดสงหีบบัตร
ลวงเลยระยะเวลา ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผู ไดรับมอบหมายจัดทําคําช้ีแจงแสดงเหตุผลสงให
คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งพิจารณาโดยพลัน หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุสมควรก็ใหรับ
หีบบัตรเลือกตั้งนั้นไวดําเนินการนับคะแนนตอไป โดยไมเปนเหตุใหการเลือกตั้งเสียไปหรือกอใหเกิดความรับผิดใด
ตามพระราชบัญญัตินี้

หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด

หมวด ๘
การนับคะแนนเลือกต้ังและการประกาศผลการเลือกต้ัง

มาตรา ๘๗๔   ใหนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินทุกหนวยเลือกตั้งของแตละเขต
เลือกตั้งรวมกัน ณ สถานท่ีนับคะแนนแหงใดแหงหนึ่งเพียงแหงเดียว เวนแตการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินโดยตรง
จากประชาชน ใหกําหนดสถานท่ีนับคะแนนดังนี้

๓ มาตรา ๘๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔ มาตรา ๘๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๑) กรณีท่ีเปนการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครทุกหนวยเลือกตั้งท่ีอยู       ในเขตทองท่ี
เดียวกัน ใหกําหนดสถานท่ีนับคะแนนแหงเดียวภายในเขตทองท่ีนั้น

(๒) กรณีท่ีเปนการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกหนวยเลือกตั้งท่ีอยูในอําเภอ
เดียวกัน ใหกําหนดสถานท่ีนับคะแนนแหงเดียวภายในอําเภอนั้น

(๓) กรณีท่ีเปนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ใหกําหนดสถานท่ีนับคะแนนของทุกหนวยเลือกตั้ง
ณ สถานท่ีแหงเดียวภายในเขตเทศบาลนั้น

(๔) กรณีท่ีเปนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ใหกําหนดสถานท่ีนับคะแนนของทุกหนวยเลือกตั้ง
ณ สถานท่ีแหงเดียวภายในเขตเมืองพัทยา

(๕) กรณีท่ีเปนการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหกําหนดสถานท่ีนับคะแนนของ
ทุกหนวยเลือกตั้ง ณ สถานท่ีแหงเดียวภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น

การรวมนับคะแนนเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินในเขตทองท่ี เขตอําเภอ หรือเขตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ถาเขตดังกลาวมีจํานวนราษฎรเกินกวาหนึ่งแสนคน หรือมีความจําเปนตามลักษณะพ้ืนท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้งมากกวาหนึ่งแหงตามความเหมาะสมและจําเปนก็ได

ใหเร่ิมนับคะแนนเม่ือไดสงหีบบัตรเลือกตั้งจากทุกหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมายังสถานท่ี
นับคะแนนครบถวนแลว

เม่ือนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ใหคณะกรรมการนับคะแนนแสดงผลการนับคะแนนโดยเปดเผย ณ
สถานท่ีนับคะแนนนั้น

ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนดสถานท่ีนับคะแนน
เลือกตั้งลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันเลือกตั้ง โดยปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัดหรือท่ีวาการอําเภอท่ีตั้งอยู
ในเขตเลือกตั้ง ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น สถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง และสถานท่ีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร

ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนน
เลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่ สิบวัน ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการมีจํานวนท่ีเพียงพอ
ตอการนับคะแนนซ่ึงตองไมนอยกวาหกคน โดยแตงตั้งจากผูมีสิทธิเลือกตั้งและตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

มาตรา ๘๘๕  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ซ่ึงตองมีเร่ืองดังตอไปนี้

(๑) วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรับหีบบัตรเลือกตั้ง การตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้ง การเปดหีบบัตร
เลือกตั้ง และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้ง ซ่ึงจะตองใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของ
จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีสงไปยังหนวยเลือกตั้ง ใหตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีใชไปรวมกับท่ีไดรับคืนจาก
หนวยเลือกตั้ง ตลอดท้ังการประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีสงไปยังหนวยเลือกตั้งท่ีใชไปและท่ีไดรับคืนจาก
หนวยเลือกตั้ง และหลักเกณฑการพิจารณาใหมีการนับคะแนนใหมหรือการเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งนั้น
ในกรณีท่ีจํานวนบัตรเลือกตั้งไมตรงกัน

๕ มาตรา ๘๘  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๒) วิ ธีการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ งและบัตรเลือกตั้ งเพ่ือรอการนับคะแนนเลือกตั้ ง
และเม่ือเสร็จส้ินการนับคะแนน

(๓) วิธีปฏิบัติในการนําบัตรเลือกตั้งท้ังหมดมารวมกันและการนับบัตรเลือกตั้ง ซ่ึงตองกําหนด
มาตรการท่ีจะทําใหไมสามารถทราบไดวาเปนการนับบัตรเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งใดในขณะนับคะแนน
และการนับคะแนนจะตองกระทําใหแลวเสร็จในรวดเดียว โดยหามมิใหเล่ือนหรือประวิงการนับคะแนน

(๔) วิธีการจัดสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง ซ่ึงจะตองกระทําโดย
เปดเผย เพ่ือใหผูอยูในสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้งเห็นการนับคะแนนเลือกตั้งไดโดยสะดวก

(๕) หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และการคัดคานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๖) หลักเกณฑและวิธีการใหผูแทนผูสมัครรับเลือกตั้ งรวมสังเกตการณและตรวจสอบ

การนับคะแนนใหเกิดความบริสุทธ์ิยุติธรรม
(๗) วิธีการตรวจสอบเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใด

เปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย
(๘) การสงผลการนับคะแนนเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

มาตรา ๘๙ หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ  เพ่ือใหบัตรเลือกตั้งท่ีอยูในสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง
มีจํานวนผิดจากความจริง

มาตรา ๙๐๖  ใหคณะกรรมการนับคะแนน นับคะแนนสําหรับบัตรเลือกตั้งท่ีไดทําเคร่ืองหมาย
ในชองไมลงคะแนนเลือกตั้งและใหประกาศจํานวนบัตรดังกลาวดวย

ในการนับคะแนนหากปรากฏวามีบัตรเสีย ใหแยกบัตรเสียออกไวตางหาก และหามมิใหนับบัตรเสีย
เปนคะแนนไมวากรณีใด

บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรท่ีมิไดทําเคร่ืองหมายใด ๆ
(๓) บัตรท่ีไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเลือกตั้งใหกับผูสมัครคนใด
(๔) บัตรท่ีทําเคร่ืองหมายเปนท่ีสังเกตตามมาตรา ๗๗
(๕) บัตรท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
ใหกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียวา “เสีย” พรอมท้ังระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสีย

ตามความในอนุมาตราใดและใหกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งลงลายมือช่ือกํากับไวไมนอยกวาสามคน

๖ มาตรา ๙๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๙๑๗  หามมิใหกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อานบัตรเลือกตั้ง
นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งใหผิดจากความจริง หรือกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบ
ดวยกฎหมายใหบัตรเลือกตั้งชํารุด เสียหายหรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําการใดแกบัตรเสียเพ่ือใหเปน
บัตรเลือกตั้งท่ีใชได หรือทํารายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริง

มาตรา ๙๒๘  เม่ือรวมผลการนับคะแนนเสร็จส้ินแลวใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้น จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีมีอยู
ท้ังหมด จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีใชและจํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือจากการลงคะแนน และรีบทํารายงานผลการ
นับคะแนนสงไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยเร็ว

ใหผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําสําเนาบัญชีผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้งซ่ึงปรากฏหลักฐานการมาใชสิทธิในหนวยเลือกตั้งทุกหนวยใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวัน
ประกาศผลการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้น

สําเนาบัญชีตามวรรคสอง ตองเก็บรักษาไว ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตองให
ผูมีสิทธิคัดคานการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ มีสิทธิเขาถึงหรือคัดสําเนาไดในทุกกรณีโดยตองเสียคาใชจาย
ดวยตนเอง

การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง วิธีการและระยะเวลา
การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๙๓๙ ถาการนับคะแนน ณ สถานท่ีนับคะแนนไมสามารถกระทําได เนื่องจากเกิดจลาจล
อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศ
งดการนับคะแนนสําหรับเขตเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว เพ่ือใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนดวันและสถานท่ีนับคะแนนตอไป โดยตองไมเกินสามวันนับแตเหตุดังกลาวส้ินสุดลง

มาตรา ๙๔ ในกรณี ท่ีผลการนับคะแนนเลือกตั้ งไมตรงกับรายงานการใช สิทธิ เลือกตั้ ง
ของผู มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดใหมีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม ถายังไมตรงกันอีกใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวาจะสมควรมีคําส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมหรือไม

๗ มาตรา ๙๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๘ มาตรา ๙๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๙ มาตรา ๙๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๙๕ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับรายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๒ แลวเห็นวาการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม
ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือประกาศผลการเลือกตั้ง

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นวาไดมีการทุจริตในการเลือกตั้งหรือ
การนับคะแนนเลือกตั้ง หรือมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวาการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต
หรือเท่ียงธรรม หรือมีการฝาฝนมาตรา ๕๗ ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นดวยกับรายงานดังกลาว ใหมีคําส่ังใหนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือใหมีการเลือกตั้งใหม เวนแตการทุจริต
หรือความไมสุจริตหรือไมเท่ียงธรรมดังกลาวหรือการฝาฝนมาตรา ๕๗ มิไดเก่ียวของกับผูไดรับเลือกตั้ง
หรือมิไดเปนเหตุสําคัญท่ีทําใหผูนั้นไดรับเลือกตั้ง

บทบัญญัติตามวรรคสองไมเปนการตัดอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนหรือมีคําส่ั งตามอํานาจหนาท่ี ของตน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา ๙๖ กอนประกาศผลการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสืบสวน
สอบสวนแลวเห็นวามีหลักฐานอันควรเช่ือไดวาผูสมัครผูใดกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้
หรือมีพฤติการณท่ีเช่ือไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอ่ืนกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอ่ืนกระทําการ
ดังกลาวหรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพ่ือระงับการกระทํานั้น ถาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเห็นวาการกระทํานั้นนาจะมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานผลการสืบสวนสอบสวนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือพิจารณาส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งผูสมัครท่ีกระทําการเชนนั้นทุกรายเปนเวลาหนึ่งป โดยใหมีผลนับแตวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีคําส่ัง

ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัดอาจตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนได ตามหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด และใหคณะอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

ในกรณีท่ีปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดวามีการกระทําอันเปนการฝาฝน
ตามวรรคหนึ่ง ไมวาเปนการกระทําของผู ใด ถาเห็นวาผูสมัครผู ใดจะไดรับประโยชนจากการกระทํานั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีอํานาจส่ังใหผูสมัครผูนั้นระงับหรือดําเนินการใดเพ่ือแกไขความไมสุจริต
และเท่ียงธรรมนั้นภายในเวลาท่ีกําหนด ในกรณีท่ีผูสมัครผูนั้นไมดําเนินการตามคําส่ังของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานวาผูสมัครผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทํานั้น

มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ตองมีคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท

เม่ือมีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครคนใดแลว ใหพิจารณาดําเนินการใหมีการดําเนินคดีอาญา
แกผูสมัครผูนั้นดวย

ในกรณีท่ีมีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนนและผูสมัครท่ีถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งท่ีไดคะแนนเลือกตั้งในลําดับท่ีไดรับการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ัง
ใหมีการเลือกตั้งใหม และใหนําความในมาตรา ๙๕ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๙๗ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งแลว หากภายหลัง
มีหลักฐานอันควรเช่ือไดวาผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพ่ือใหตนเองไดรับเลือกตั้ง
หรือการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมหรือมีการ
ฝาฝนมาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้นมีกําหนด
เวลาหนึ่งป หรือมีคําส่ังใหเลือกตั้งใหมหรือนับคะแนนใหม แตตองส่ังภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
เวนแตความไมสุจริตหรือไมเท่ียงธรรมดังกลาว หรือการฝาฝนมาตรา ๕๗ มิไดเก่ียวของกับผูไดรับเลือกตั้ง
หรือมิไดเปนเหตุสําคัญท่ีทําใหผูนั้นไดรับเลือกตั้ง

ใหนําความในมาตรา ๙๖ มาใชบังคับกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ตามมาตรานี้โดยอนุโลม

มาตรา ๙๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังใหนับคะแนนเลือกตั้งใหมและปรากฏ
ผลทําใหมีการเปล่ียนแปลงผูไดรับเลือกตั้ง หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม
ใหผูไดรับเลือกตั้งเดิมพนจากตําแหนงนับแตวันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือวันท่ีมีคําส่ังใหมี
การเลือกตั้งใหม แลวแตกรณี แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีผูนั้นไดกระทําไปในหนาท่ีกอนวันประกาศผล
การนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือวันท่ีมีคําส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังระงับการกระทําใด ๆ  ของผู ไดรับเลือกตั้งท่ีอาจมีผลกระทบ
ตอการนับคะแนนเลือกตั้งใหมได

ใหผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือการเลือกตั้งใหม
ดํารงตําแหนงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูไดรับเลือกตั้งเดิมซ่ึงพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๙๙ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมตามมาตรา ๕๖
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ ใหผูซ่ึงกระทําการฝาฝนมาตรา
๕๖ หรือผู ท่ีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นตองรับผิดชดใชคาเสียหายตามจํานวนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ซ่ึงตองไมเกินคาใชจายในการใหมีการเลือกตั้งใหม

คาเสียหายท่ีได รับชดใชตามวรรคหนึ่ ง ใหตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี มีการเลือกตั้ งใหมนั้น

มาตรา ๑๐๐   ในกรณีท่ีมีผูสมัครเปนผูบริหารทองถ่ินเทากับจํานวนผูบริหารทองถ่ินท่ีจะพึงมี
ในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีท่ีมีผูสมัครเปนสมาชิกสภาทองถ่ินนอยกวาหรือเทากับจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ิน
ท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผูสมัครจะไดรับเลือกตั้งตอเม่ือไดคะแนนเลือกตั้งไมนอยกวารอยละสิบของจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ในกรณีท่ีผูสมัครไดคะแนนเลือกตั้งนอยกวารอยละสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม หรือใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินท่ียังขาดอยูในเขตเลือกตั้งนั้น

ในกรณีท่ีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินนอยกวาจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีจะพึงมี
ในเขตเลือกตั้งนั้น และมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินท่ียังขาดอยูตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดสมาชิกสภาทองถ่ินครบจํานวน
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มาตรา ๑๐๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๐ การเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน ใหผูสมัครซ่ึงไดคะแนน
เลือกตั้งมากท่ีสุดเปนผูไดรับเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินในเขตเลือกตั้งท่ีมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินไดหนึ่งคน ใหผูสมัครซ่ึงไดคะแนนเลือกตั้งมากท่ีสุดเปนผูไดรับเลือกตั้งแตในเขตเลือกตั้ง
ท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินไดมากกวาหนึ่งคน ใหผูสมัครซ่ึงไดคะแนนเลือกตั้งมากท่ีสุดเรียงตามลําดับลงมา
ในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้งตามจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น

ในกรณีท่ีมีผูสมัครไดคะแนนเลือกตั้งเทากันอันเปนเหตุใหไมสามารถเรียงลําดับผูไดรับเลือกตั้ง
ไดตามวรรคหนึ่ ง ใหผู สมัครท่ีไดคะแนนเลือกตั้งเทากันจับสลากเพ่ือใหไดผู ไดรับเลือกตั้งครบจํานวน
ท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซ่ึงตองกระทําตอหนาผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด

หมวด ๙
การคัดคานการเลือกต้ัง

มาตรา ๑๐๒    เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใดแลว
หากผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสิบคน ผูสมัคร ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในเขตเลือกตั้งนั้นเห็นวา
การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไปโดยทุจริตหรือไมเท่ียงธรรมหรือไมถูกตอง
ใหมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งตอคณะกรรมการการเลือกตั้ งภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ ง

เพ่ือประโยชนในการคัดคานการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการคัดคานการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งไดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๐๓  เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคํารองคัดคานการเลือกตั้งและพิจารณาแลว
เห็นวาการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือมีกรณีการฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีท่ีเช่ือไดวามีการฝาฝนมาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ัง
ใหนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือใหมีการเลือกตั้งใหม เวนแตความไมสุจริตหรือไมเท่ียงธรรม หรือการฝาฝนดังกลาว
มิไดเก่ียวของกับผูไดรับเลือกตั้ง หรือมิไดเปนเหตุสําคัญท่ีทําใหผูนั้นไดรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีคําส่ังยกคํารองคัดคาน

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งพิจารณาคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่ งใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคํารองคัดคาน ในกรณีจําเปนอาจขยายระยะเวลาไดไมเกินสองคร้ังคร้ังละไมเกิน
สามสิบวัน

ใหนํามาตรา ๙๘ มาใชบังคับกับกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังใหนับคะแนนเลือกตั้งใหม
หรือใหมีการเลือกตั้งใหมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๐๔   การพิจารณาคํารองคัดคานการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ
ไตสวนและแสวงหาหลักฐานท้ังปวงเพ่ือใหไดขอเท็จจริง ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังใหหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน และเจาหนาท่ีของหนวยงานดังกลาว เจาหนาท่ี อ่ืนของรัฐ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือบุคคลใดมีหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงหรือมาใหถอยคํา หรือสงเอกสาร
หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณา และมีอํานาจขอใหศาลสงเอกสาร
หลักฐานและพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาได

หมวด ๑๐
การควบคุมการเลือกต้ัง

มาตรา ๑๐๕   ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการ
เลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม

มาตรา ๑๐๖   คณะกรรมการการเลือกตั้ งอาจมอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ประจําจังหวัดหรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ ดําเนินการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐผูไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งใหชัดเจน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐผูไดรับมอบหมายตองดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแตงตั้งบุคคลอ่ืน
เพ่ือชวยเหลือในการปฏิบัติหนาท่ีดวยก็ได

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพนจากหนาท่ีความ
รับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาการดําเนินการหรือการส่ังการใด
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐผูไดรับมอบหมายมิไดเปนไปโดยสุจริต
หรือเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงแกไขการดําเนินการหรือ
การส่ังการนั้นได

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาท่ีอ่ืน
ของรัฐผูไดรับมอบหมายมีอํานาจเขาไปในท่ีเลือกตั้ง

มาตรา ๑๐๗   ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ
ผูไดรับมอบหมายตามมาตรา ๑๐๖ เห็นวาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินกระทําการไปในทางท่ีอาจเกิดความเสียหาย
แกการจัดการเลือกตั้ง หรืออาจทําใหการเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําตักเตือนท่ีไดใหไว ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในกรณีจําเปน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ประจําจังหวัดหรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐผูไดรับมอบหมายอาจมีคําส่ังใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินยุติหรือระงับการกระทํา
ดังกลาวไวช่ัวคราวได

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งแลว ถาเห็นดวยกับรายงานดังกลาว
หรือเม่ือเหตุตามวรรคหนึ่งปรากฏแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ัง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินผูนั้นพนจากหนาท่ีความรับผิดชอบและแตงตั้งบุคคลอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีแทน

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งบุคคลอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามวรรคสอง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสงมอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้งและอํานวยความสะดวกแกบุคคลซ่ึงไดรับแตงตั้ง
และใหบุคคลซ่ึงไดรับแตงตั้งมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินจนกวาการเลือกตั้งจะเสร็จส้ิน

มาตรา ๑๐๘   ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ งมีคําส่ังใหคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินพนจากหนาที่
ความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรใหมีการดําเนินการทาง
วินัยดวย ใหแจ งตอผู บังคับบัญชาของคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเพ่ือดําเนินการทางวินัย ในการนี้  ใหใชขอเท็จจริง
ท่ีไดรับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหลักในการพิจารณาดําเนินการทางวินัย

หมวด ๑๑
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๑๐๙   ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวาง หนวงเหนี่ยว หรือไมใหความสะดวก
โดยไมมีเหตุอันสมควรในการไปใชสิทธิเลือกตั้งของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง แลวแตกรณี ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๑๑๐  เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งหรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจํา
ท่ีเลือกตั้งผูใด ไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาของผูนั้นดําเนินการ
ทางวินัยดวย
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มาตรา ๑๑๑  ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถ่ิน
สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐผูใด ไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงสั่งตามมาตรา
๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๑๑๒  ผูใดแจงเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง อันเปนเท็จ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๑๑๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
ส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๑๑๔  ผูใดกระทําการอันเปนเท็จ เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจผิดวาผูสมัครผูใดกระทําการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท และใหศาลส่ัง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกล่ันแกลงใหผูสมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
หรือเพ่ือไมใหมีการประกาศผลการเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาท
ถึงสองแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการแจงหรือใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนส่ีหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดยี่สิบป

ถาการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสามเปนการกระทํา หรือกอใหผูอ่ืนกระทํา สนับสนุนหรือ
รูเห็นเปนใจของหัวหนาพรรคการเมือง ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการอันอาจเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

มาตรา ๑๑๕   กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูซ่ึงไดรับ
แตงตั้งหรือมอบหมายใหดําเนินการเก่ียวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จงใจไมปฏิบัติตามหนาท่ีหรือ
กระทําการอันมิชอบดวยหนาท่ีเพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร หรือกระทําการหรือละเวนกระทําการ
โดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแต
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําการตามหนาท่ีโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครองไมตองรับผิด
ท้ังทางแพงหรือทางอาญา
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มาตรา ๑๑๖   ผูสมัครผูใดฝาฝนมาตรา ๕๔ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป
หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับเปนจํานวนสามเทาของจํานวนเงินท่ีเกินจํานวน
ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนด แลวแตจํานวนใดจะมากกวากันหรือท้ังจําท้ังปรับ
และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป

มาตรา ๑๑๗ ผูสมัครผูใดไมยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ งประจําจังหวัดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือยื่นหลักฐานไมถูกตองครบถวนตามความจริงตามมาตรา ๕๕
วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดหาป

ถาขอความในบัญชีรายรับและรายจายท่ีไดยื่นไวตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง เปนเท็จ ผูไดรับเลือกตั้ง
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดหาป

มาตรา ๑๑๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๑
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดสิบป

มาตรา ๑๑๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแต
สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป

มาตรา ๑๒๐   ผู ซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยผูใดฝาฝนมาตรา ๕๙ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท

มาตรา ๑๒๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๑๒๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๒ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือปรับแหงละหนึ่งพันบาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวากัน หรือท้ังจําท้ังปรับ

คาปรับตามวรรคหนึ่ง ใหนําสงเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีความผิดไดเกิดขึ้น
เพ่ือใชในการแกไขความเสียหายท่ีเกิดขึ้น

มาตรา ๑๒๓ ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ ใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายหรือใหเปน
บัตรเสีย หรือกระทําดวยประการใด ๆ  แกบัตรเสียเพ่ือใหเปนบัตรเลือกตั้งท่ีใชได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
และปรับไมเกินสองหม่ืนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
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ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกําหนดสิบป

มาตรา ๑๒๔  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ งผู ใดเปดเผยใหผู อ่ืนทราบวาผู มีสิทธิเลือกตั้ งผู ใดมาลงคะแนนเลือกตั้ ง
หรือยังไมมาลงคะแนนเลือกตั้ง เพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๑๒๕๑๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๖ หรือมาตรา ๘๖/๑ หรือจงใจขัดขวาง
มิใหมีการสงหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง หรือกระทําดวยประการใด ๆ  เพ่ือใหการสงหีบบัตร
เลือกตั้งลาชาตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาล
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป

มาตรา ๑๒๖   ผู ใดฝาฝนมาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ หรือมาตรา ๘๐
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาล
ส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป

มาตรา ๑๒๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป

มาตรา ๑๒๘  ผู ใดฝาฝนมาตรา ๘๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

ในกรณีท่ีผูฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนผู รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด
ถาไดแจงถึงการกระทําดังกลาวตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
กอนหรือในวันเลือกตั้ง ผูนั้นไมตองรับโทษ

มาตรา ๑๒๙  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๑๓๐  ผูใดขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเล้ียงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหวางเวลา
๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนส้ินสุดวันเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

๑๐ มาตรา ๑๒๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับ ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๑๓๑ ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ เก่ียวกับผลของการเลือกตั้ง
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ
และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป

มาตรา ๑๓๒  ผูใดบังคับ ขูเข็ญ ขัดขวาง หนวงเหนี่ยว หรือกระทําดวยประการใด ๆ  อันเปนการ
ทําใหผูอ่ืนเสียสิทธิหรือไมสามารถไปสมัครเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินได ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป

มาตรา ๑๓๓  สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดไดรับเลือกจากสมาชิกสภาทองถ่ินดวยกันใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ งองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยไมสุจริตและเท่ียงธรรม
เนื่องจากมีหลักฐานเช่ือไดวาตนเองไดกระทําหรือกอใหผูอ่ืนกระทํา สนับสนุนหรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจ
ใหผูอ่ืนกระทําการให เสนอให สัญญาวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูใดเพ่ือจูงใจใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูนั้นลงคะแนนเสียงเลือกตนเปนผูบริหารทองถ่ิน หรืองดเวน
การลงคะแนนเสียงเพ่ือใหตนไดรับเลือกเปนผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู อ่ืนเพ่ือลงคะแนนหรืองดเวนการลงคะแนนเลือกผูบริหารทองถ่ิน
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดสิบป

มาตรา ๑๓๔  ผูใดกระทํา หรือกอใหผูอ่ืนกระทํา หรือสนับสนุนการให สัญญาวาจะใหทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดเพ่ือจูงใจใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะ แนนเสียงหรืองดเวนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกล่ันแกลง
ไมวาดวยประการใด ๆ เพ่ือมิใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดรับเลือกเปนผูบริหารทองถ่ิน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป

มาตรา ๑๓๕   ในกรณีท่ีปรากฏวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขต
เลือกตั้งใด ใหถือวาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูสมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูเสียหาย ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
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บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๓๖  ในกรณีท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินข ององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทใดแลว ใหบรรดาบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ยังไมใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเภทนั้นท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้

(๑) องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดท่ียังมีสมาชิกสภาทองถ่ินดํารงตําแหนงอยู ใหสมาชิก
สภาทองถ่ินนั้นยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะส้ินสุดการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นท้ังคณะ

(๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดท่ีมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินโดยตรงและยังมีผูบริหารทองถ่ิน
ดํารงตําแหนงอยู  ใหผูบริหารทองถ่ินนั้นดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะส้ินสุดการดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถ่ินผูนั้น

(๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินเปนการท่ัวไปอยูแลวกอนพระราชกฤษฎีกาใชบังคับและยังดําเนินการไมแลวเสร็จใหดําเนินการตอไปได
และใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินท่ีไดรับเลือกตั้งคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาการดํารงตําแหนง
จะส้ินสุดลง

(๔) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวางสําหรับสมาชิก
สภาทองถ่ินท่ียังคงอยู ในวาระตาม (๑) หรือสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ งท่ั วไปตาม (๓)
โดยใหดํารงตําแหนงตอไปไดเชนเดียวกับผูท่ีตนดํารงตําแหนงแทน

ในระหวางท่ียังไมนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
ท่ีถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตอไปจนกวาจะ
ส้ินเหตุตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี และใหนําบทบัญญัตินี้มาใชกับการเลือกตั้งท่ัวไปในคร้ังถัดไป

ในกรณีท่ียังคงใชบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินท่ีถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาใหบรรดาอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจส่ังเปล่ียนแปลงหรือ
มอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลใดเปนผูปฏิบัติหนาท่ีนั้นแทนก็ได

มาตรา ๑๓๗ ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทใดแลว ถาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใดในประเภทนั้นยังมีสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินดํารงตําแหนงอยูแตมีวาระการ
ดํารงตําแหนงเหลือไมถึงหกสิบวัน ใหเร่ิมนับระยะเวลาตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง ตั้งแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกา
มีผลใชบังคับเปนตนไป

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
 พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร
         นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ประกอบกับมาตรา ๒๘๕ วรรคเจ็ด
บัญญัติใหคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ สมควรใหมีกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๑

มาตรา ๙  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไดดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน โดยมีประกาศใหมีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินอยูกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตอไปโดยยังไมนําวิธีการนับคะแนน
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดใหมีการนับคะแนน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินทุกหนวยเลือกตั้งของแตละเขตเลือกตั้งรวมกัน ณ สถานท่ี
นับคะแนนเดียวกันตามวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ท้ังนี้  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและความถูกตอง
ของการนับคะแนน อันจะเปนผลใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนท่ี ๑ ก/หนา ๑/๕ มกราคม ๒๕๔๗
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พระราชบัญญัติ
วาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

เปนปท่ี ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติ
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“ประธานสภาทองถ่ิน” หมายความวา บุคคลผูทําหนาท่ีประธานของสภาทองถ่ินในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการเขาช่ือเสนอใหสภาทองถ่ินนั้นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ิน
“ขอบัญญัติทองถ่ิน” หมายความวา กฎซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการเขาช่ือ

เสนอขอบัญญัติทองถ่ินใหสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นพิจารณา

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๐๔ ก/หนา ๑/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒
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มาตรา ๔ ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานสภาทองถ่ิน
เพ่ือดําเนินการใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินได

มาตรา ๕ คําร องขอให ประธานสภาท องถ่ิ นดํา เนิ นการให สภาท องถ่ิ นพิ จารณา
ออกขอบัญญัติทองถ่ิน ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(๑) ช่ือ ท่ีอยู และลายมือช่ือของผูเขาช่ือทุกคน พรอมท้ังสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถายสามารถแสดงตนได

(๒) รางขอบัญญัติทองถ่ินซ่ึงตองมีขอกําหนดท่ีชัดเจนเพียงพอไดวามีความประสงคจะตรา
ขอบัญญัติทองถ่ินในเร่ืองใดท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ในการนี้อาจมีสรุปสาระสําคัญ
และคําช้ีแจงความมุงหมายของการกําหนดหลักการในแตละขอกําหนดของรางขอบัญญัติทองถ่ินท่ีเสนอใหเพียงพอ
ท่ีจะเขาใจเหตุผลท่ีกําหนดไวในแตละขอกําหนดดวยก็ได

(๓) รายช่ือผู แทนของผู เขาช่ือท่ีจะมีอํานาจดําเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับการเสนอและ
การพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ิน

(๔) คํารับรองของผูแทนของผูเขาช่ือตาม (๓) วา ผู เขาช่ือทุกคนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และเปนผูรวมลงช่ือดวยตนเอง

ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใดรวมลงช่ือในการเขาช่ือดังกลาวโดยถูกตอง
ตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหถือวาการเขาช่ือนั้นมีผลสมบูรณและจะถอนการเขาช่ือในภายหลังอีกมิได

มาตรา ๖ เม่ือประธานสภาทองถ่ินไดรับคํารองตามมาตรา ๕ แลว ใหประธานสภาทองถ่ิน
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารดังกลาว ถาเห็นวาครบถวนแลว ใหประธานสภาทองถ่ินจัดใหมีการปดประกาศ
รายช่ือผูเขาช่ือดังกลาวไว ณ ท่ีทําการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และเขตชุมชนหนาแนนในเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น

ในกรณีท่ีผู ใดมีช่ือเปนผู เขาช่ือดังกลาวตามประกาศในวรรคหนึ่งโดยมิไดรวมเขาช่ือดวย
ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานตอประธานสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีประธานสภาทองถ่ินแตงตั้ง เพ่ือใหขีดฆา
ช่ือตนเองออกจากบัญชีรายช่ือผูเขาช่ือดังกลาวไดภายในยี่สิบวันนับแตวันปดประกาศตามวรรคหนึ่ง

เม่ือพนกําหนดระยะเวลาคัดคานตามวรรคสองแลว ใหถือวารายช่ือของผูเขาช่ือท่ีไมมีการคัดคาน
เปนรายช่ือท่ีถูกตอง และถามีจํานวนครบตามมาตรา ๔ ใหประธานสภาทองถ่ินจัดใหสภาทองถ่ินดําเนินการพิจารณา
ออกขอบัญญัติทองถ่ินตอไป แตถามีจํานวนไมครบตามมาตรา ๔ ใหประธานสภาทองถ่ินแจงใหผูแทนของผูเขาช่ือ
ตามมาตรา ๕ (๓) ทราบเพ่ือดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือเพ่ิมเติมใหครบตามมาตรา ๔ ภายในสามสิบวัน
ถาพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวมิไดเสนอการเขาช่ือจนครบจํานวนใหประธานสภาทองถ่ินจําหนายเร่ือง

การพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินท่ีมีการเขาช่ือเสนอ ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม
ของสภาทองถ่ินนั้น
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มาตรา ๗  ผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดสามารถใชสิทธิเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน หรือขัดขวางการดําเนินการเขาช่ือ
เสนอกฎหมายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแต
หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
         ชวน  หลีกภัย
        นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :-   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๘๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดจํานวนไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่ งของจํานวนผู มีสิทธิเลือกตั้ งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีสิทธิเขาช่ือเพ่ือใหสภาทองถ่ิ น
พิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินได และเนื่องจากมาตรา ๒๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติ
ใหหลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือรวมท้ังการตรวจสอบใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี

พ.ศ. ๒๕๓๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙

เปนปท่ี ๕๑ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยท่ีสมควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี
พ.ศ. ๒๕๓๙”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใด ๆ  ในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไมวาจะเปน

การแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและ

มีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงาน
ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๐ ก/หนา ๒๕/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
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มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาท่ีของตน
ไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรงแตจะฟองเจาหนาท่ี
ไมได

ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีซ่ึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวากระทรวงการคลัง
เปนหนวยงานของรัฐท่ีตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๖ ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีมิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี เจาหนาท่ี
ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาท่ีไดโดยตรง แตจะฟองหนวยงาน
ของรัฐไมได

มาตรา ๗ ในคดีท่ีผู เสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปนเร่ืองท่ีเจาหนาท่ี
ตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หรือในคดีท่ีผูเสียหายฟองเจาหนาท่ีถาเจาหนาท่ีเห็นวาเปนเร่ืองท่ีหนวยงานของรัฐ
ตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีดังกลาวมีสิทธิขอใหศาลท่ีพิจารณาคดีนั้นอยู เรียกเจาหนาที 
หรือหนวยงานของรัฐแลวแตกรณี เขามาเปนคูความในคดี

ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีท่ีถูกฟองมิใชผูตองรับผิด
ใหขยายอายุความฟองรองผู ท่ีตองรับผิดซ่ึงมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแตวันท่ีคําพิพากษานั้นถึงท่ี สุด

มาตรา ๘ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพ่ือการ
ละเมิดของเจาหนาท่ี ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาท่ีผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว
แกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาท่ีไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง

สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรง
แหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได

ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงาน
สวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย

ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีหลายคน มิใหนําหลักเร่ืองลูกหนี้รวมมาใชบังคับและเจาหนาท่ี
แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น

มาตรา ๙ ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิท่ีจะ
เรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาท่ีไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย

มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงาน
ของรัฐท่ีผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ี
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีใหบังคับตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

252

สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ี ท้ังสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนด
อายุความสองปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ี ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน
และกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาท่ีผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด
ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐมีคําส่ังตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง

มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา ๕ ผูเสียหาย
จะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดแกตนก็ได ในการนี้
หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชักชา เม่ือหนวยงาน
ของรัฐมีคําส่ังเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็ใหมีสิทธิรองทุกข
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีตนไดรับ
แจงผลการวินิจฉัย

ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอท่ีไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
หากเร่ืองใดไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับ
หรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรีดังกลาว
จะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีหนวยงานของรัฐไดใชใหแก
ผูเสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาท่ีผูนั้นไดกระทําละเมิด
ตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ใหหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายมีอํานาจออกคําส่ังเรียกให
เจาหนาท่ีผูนั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาท่ีกําหนด

มาตรา ๑๓ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพ่ือใหเจาหนาท่ีซ่ึงตองรับผิดตามมาตรา ๘ และ
มาตรา ๑๐ สามารถผอนชําระเงินท่ีจะตองรับผิดนั้นไดโดยคํานึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ
และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย

มาตรา ๑๔ เม่ือไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแลว สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
ตามมาตรา ๑๑ ใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง

มาตรา ๑๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
     บรรหาร  ศิลปอาชา
        นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การท่ีเจาหนาท่ีดําเนินกิจการตาง ๆ
ของหนวยงานของรัฐนั้น หาไดเปนไปเพ่ือประโยชนอันเปนการเฉพาะตัวไม การปลอยใหความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาท่ี ในกรณีท่ีปฏิบัติงานในหนาท่ีและเกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงเปนการไมเหมาะสมกอใหเกิดความเขาใจผิดวา เจาหนาท่ีจะตองรับผิด
ในการกระทําตาง ๆ  เปนการเฉพาะตัวเสมอไป เม่ือการท่ี ทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใด
ก็จะมีการฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาท่ีเต็มจํานวนนั้น ท้ังท่ีบางกรณีเกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจหรือความผิดพลาด
เพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาท่ี นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเร่ืองลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ
ใหเจาหนาท่ีตองรวมรับผิดในการกระทําของเจาหนาท่ีผู อ่ืนดวย ซ่ึงระบบนั้นมุงหมายแตจะไดเงินครบโดยไมคํานึงถึง
ความเปนธรรมท่ีจะมีตอแตละคน กรณีเปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกเจาหนาท่ีและยังเปนการบั่นทอน
กําลังขวัญในการทํางานของเจาหนาท่ีดวย จนบางคร้ังกลายเปนปญหาในการบริหารเพราะเจาหนาท่ีไมกลาตัดสินใจ
ดําเนินงานเทาท่ีควร เพราะเกรงความรับผิดชอบท่ีจะเกิดแกตน อนึ่ง การใหคุณใหโทษแกเจาหนาท่ีเพ่ือควบคุม
การทํางานของเจาหนาท่ียังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกสวนหนึ่ง
อันเปนหลักประกันมิใหเจาหนาท่ีทําการใด ๆ  โดยไมรอบคอบอยูแลว ดังนั้น จึงสมควรกําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิด
ทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาท่ี เฉพาะเม่ือเปนการจงใจกระทําเพ่ือการเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความเสียหายหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับ
ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙

เปนปท่ี ๕๑ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา

โดยท่ีสมควรมีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเร่ืองใดไวโดยเฉพาะ
และมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงท่ีกําหนดในกฎหมาย

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) องคกรท่ีใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๐ ก/หนา ๒๕/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
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(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาท่ีในกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย

(๕) การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขและการส่ังการตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) การดําเนินงานเก่ียวกับนโยบายการตางประเทศ
(๗) การดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารหรือเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีทางยุทธการรวมกับ

ทหารในการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ
(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา
การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใด หรือกับ

หนวยงานใดนอกจากท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามขอเสนอของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาท่ี

เพ่ือจัดใหมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาท่ีเพ่ือจัด

ใหมีคําส่ังทางปกครอง
“คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา
(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล

ในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะ
เปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับ
จดทะเบียน แตไมหมายความ รวมถึงการออกกฎ

(๒) การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ

ขอบังคับ หรือบทบัญญัติ อ่ืนท่ี มีผลบังคับเปนการท่ัวไป โดยไมมุ งหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ
“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายท่ีมีการ

จัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย
“เจาหนาท่ี” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจ

ทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม

“คูกรณ”ี หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําส่ัง
ทางปกครอง และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน
จากผลของคําส่ังทางปกครอง
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มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

หมวด ๑
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคน
แตไมเกินเกาคนเปนกรรมการ

ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยแตงตั้งจากผู ซ่ึง
มีความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหารราชการแผนดิน
แตผูนั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้งขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ

มาตรา ๘ ใหกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการ
ซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้น
ปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม

มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนงเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติใหออกหรือเม่ือมีเหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา ๗๖

มาตรา ๑๐ ให สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาทําหน าท่ี เป นสํานั กงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูล
และกิจการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(๑) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ตามท่ีบุคคลดังกลาวรองขอ

ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด
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(๓) มีหนังสือเรียกใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ
พิจารณาได

(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้

(๕) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนคร้ังคราว
ตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองใหเปนไป
โดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๖) เร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

หมวด ๒
คําสั่งทางปกครอง

สวนท่ี ๑
เจาหนาท่ี

มาตรา ๑๒ คําส่ังทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเร่ืองนั้น

มาตรา ๑๓ เจาหนาท่ีดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได
(๑) เปนคูกรณีเอง
(๒) เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี
(๓) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใด ๆ หรือเปนพ่ีนองหรือ

ลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามช้ัน หรือเปนญาติเก่ียวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองช้ัน
(๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
(๖) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๔ เม่ือมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคูกรณีคัดคานวาเจาหนาท่ีผู ใดเปนบุคคล
ตามมาตรา ๑๓ ใหเจาหนาท่ีผูนั้นหยุดการพิจารณาเร่ืองไวกอน และแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่งทราบ
เพ่ือท่ีผูบังคับบัญชาดังกลาวจะไดมีคําส่ังตอไป

การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน และการส่ังใหเจาหนาท่ีอ่ืนเขาปฏิบัติหนาท่ีแทน
ผูท่ีถูกคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๕ เม่ือมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคูกรณีคัดคานวากรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ
พิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกลาว ใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
เหตุคัดคานนั้น ในการประชุมดังกลาวกรรมการผูถูกคัดคานเม่ือไดช้ีแจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลว
ตองออกจากท่ีประชุม
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ถาคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผูถูกคัดคานในระหวางท่ีกรรมการ
ผูถูกคัดคานตองออกจากท่ีประชุม ใหถือวาคณะกรรมการคณะนั้นประกอบดวยกรรมการทุกคนท่ีไมถูกคัดคาน

ถาท่ีประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาท่ีตอไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของกรรมการท่ีไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปได มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับและใหเปนท่ีสุด

การยื่นคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๓ เก่ียวกับเจาหนาท่ีหรือกรรมการ
ในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง
เจาหนาท่ีหรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนั้นไมได

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ถาผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นหยุดการพิจารณาเร่ืองไวกอนและแจงให

ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณี
(๒) ถามีคูกรณีคัดคานวาผูนั้นมีเหตุดังกลาว หากผูนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามท่ีคัดคานนั้น ผูนั้น

จะทำการพิจารณาเร่ืองตอไปก็ไดแตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ
แลวแตกรณี

(๓) ใหผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงผูนั้นเปน
กรรมการอยูมีคําส่ังหรือมีมติโดยไมชักชา แลวแตกรณีวาผูนั้นมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนั้นหรือไม

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ีมาใชบังคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๑๗ การกระทําใด ๆ ของเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณา
ทางปกครองท่ีไดกระทําไปกอนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ยอมไมเสียไป เวนแตเจาหนาท่ี
ผูเขาปฏิบัติหนาท่ีแทนผูถูกคัดคานหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครอง แลวแตกรณีจะเห็นสมควร
ดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดเสียใหมก็ได

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไมใหนํามาใชบังคับกับกรณี ท่ี มีความจําเปนเรงดวน
หากปลอยใหลาชาไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไมมีทางแกไขได หรือไมมี
เจาหนาท่ีอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีแทนผูนั้นได

มาตรา ๑๙ ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณา
ทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูนั้น
ตองพนจากตําแหนงการพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี
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มาตรา ๒๐ ผู บั งคับบัญชาเหนือตนขึ้ นไปช้ันหนึ่ งตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ใหหมายความรวมถึง
ผูซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแลสําหรับกรณีของเจาหนาท่ีท่ีไมมีผูบังคับบัญชาโดยตรง
และนายกรัฐมนตรีสําหรับกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นเปนรัฐมนตรี

สวนท่ี ๒
คูกรณี

มาตรา ๒๑ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเปนคู กรณีในการพิจารณาทางปกครองได
ตามขอบเขตท่ีสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเล่ียงได

มาตรา ๒๒ ผูมีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได จะตองเปน
(๑) ผูซ่ึงบรรลุนิติภาวะ
(๒) ผู ซ่ึ งมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเร่ืองท่ี กําหนดได

แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผูแทนหรือตัวแทน แลวแตกรณี
(๔) ผูซ่ึงมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา

กําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเร่ืองท่ีกําหนดได แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา ๒๓ ในการพิจารณาทางปกครองท่ีคูกรณีตองมาปรากฏตัวตอหนาเจาหนาท่ี คูกรณีมีสิทธิ
นําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทางปกครองได

การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาไดทําลงตอหนาคูกรณีใหถือวาเปนการกระทําของคูกรณี เวนแต
คูกรณีจะไดคัดคานเสียแตในขณะนั้น

มาตรา ๒๔ คูกรณีอาจมีหนังสือแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดตามท่ีกําหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได ในการนี้เจาหนาท่ี
จะดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคูกรณีไดเฉพาะเม่ือเปนเร่ืองท่ีผูนั้นมีหนาท่ีโดยตรงท่ีจะตอง
ทําการนั้นดวยตนเองและตองแจงใหผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนทราบดวย

หากปรากฏวาผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนผูใดไมทราบขอเท็จจริงในเร่ืองนั้นเพียงพอ
หรือมีเหตุไมควรไววางใจในความสามารถของบุคคลดังกลาวใหเจาหนาท่ีแจงใหคูกรณีทราบโดยไมชักชา

การแตงตั้งใหกระทําการแทนไมถือวาส้ินสุดลงเพราะความตายของคูกรณีหรือการท่ีความสามารถ
หรือความเปนผู แทนของคู กรณีเปล่ียนแปลงไป เวนแตผู สืบสิทธิตามกฎหมายของคู กรณีหรือคู กรณี
จะถอนการแตงตั้งดังกลาว
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มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีมีการยื่นคําขอโดยมีผูลงช่ือรวมกันเกินหาสิบคนหรือมีคูกรณีเกินหาสิบคน
ยื่นคําขอท่ีมีขอความอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถาในคําขอมีการระบุใหบุคคลใดเปนตัวแทนของบุคคลดังกลาว
หรือมีขอความเปนปริยายใหเขาใจไดเชนนั้น ใหถือวาผูท่ีถูกระบุช่ือดังกลาวเปนตัวแทนรวมของคูกรณีเหลานั้น

ในกรณีท่ีมีคูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคําขอใหมีคําส่ังทางปกครองในเร่ืองเดียวกัน โดยไมมีการกําหนด
ใหบุคคลใดเปนตัวแทนรวมของตนตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาท่ีในเร่ืองนั้นแตงตั้งบุคคลท่ีคูกรณีฝายขางมากเห็นชอบ
เปนตัวแทนรวมของบุคคลดังกลาว ในกรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๔ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม

ตัวแทนรวมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองเปนบุคคลธรรมดา
คู กรณีจะบอกเลิกการใหตั วแทนรวมดําเนินการแทนตนเม่ื อใดก็ไดแตต องมีหนั งสือ

แจงใหเจาหนาท่ีทราบและดําเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตอไปดวยตนเอง
ตัวแทนรวมจะบอกเลิกการเปนตัวแทนเม่ือใดก็ได แตตองมีหนังสือแจงใหเจาหนาท่ีทราบกับตองแจง

ใหคูกรณีทุกรายทราบดวย

สวนท่ี ๓
การพิจารณา

มาตรา ๒๖ เอกสารท่ียื่นตอเจาหนาท่ีใหจัดทําเปนภาษาไทย ถาเปนเอกสารท่ีทําขึ้นเปนภาษา
ตางประเทศ ใหคูกรณีจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยท่ีมีการรับรองความถูกตองมาใหภายในระยะเวลาท่ีเจาหนาที่ กําหนด
ในกรณีนี้ใหถือวาเอกสารดังกลาวไดยื่นตอเจาหนาท่ีในวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับคําแปลนั้น เวนแตเจาหนาท่ีจะยอมรับ
เอกสารท่ีทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ และในกรณีนี้ใหถือวาวันท่ีไดยื่นเอกสารฉบับท่ีทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ
เปนวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับเอกสารดังกลาว

การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารท่ีทําขึ้นเปนภาษาตาง
ประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๗ ใหเจาหนาท่ีแจงสิทธิและหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใหคูกรณีทราบ
ตามความจําเปนแกกรณี

ถาคําขอหรือคําแถลงมีขอบกพรองหรือมีขอความท่ีอานไมเขาใจหรือผิดหลงอันเห็นไดชัดวา
เกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอของคูกรณี ใหเจาหนาท่ีแนะนําใหคูกรณีแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตอง

มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาท่ีอาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม
ในเร่ืองนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี

มาตรา ๒๙ เจาหนาท่ีตองพิจารณาพยานหลักฐานท่ีตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง
ในการนี้ ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเก่ียวของ
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(๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําช้ีแจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยาน
ผูเช่ียวชาญท่ีคูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาท่ีเห็นวาเปนการกลาวอางท่ีไมจําเปนฟุมเฟอยหรือเพ่ือประวิงเวลา

(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเช่ียวชาญ
(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารท่ีเก่ียวของ
(๕) ออกไปตรวจสถานท่ี
คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาท่ีแจงพยานหลักฐาน

ท่ีตนทราบแกเจาหนาท่ี
พยานหรือพยานผูเช่ียวชาญท่ีเจาหนาท่ีเรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาท่ีตองใหคูกรณี
มีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ เวนแตเจาหนาท่ีจะเห็นสมควรปฏิบัติ
เปนอยางอ่ืน

(๑) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ

(๒) เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ังทางปกครองตอง
ลาชาออกไป

(๓) เม่ือเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง
(๔) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได
(๕) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง
(๖) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหนึ่ง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชน

สาธารณะ

มาตรา ๓๑ คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเปนตองรูเพ่ือการโตแยงหรือช้ีแจงหรือปองกัน
สิทธ ขิองตนได แตถายังไมไดทําคําส่ังทางปกครองในเร่ืองนั้น คูกรณีไมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเปนตนราง
คําวินิจฉัย

การตรวจดูเอกสาร คาใชจายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทําสําเนาเอกสารใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๒ เจาหนาท่ีอาจไมอนุญาตใหตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได ถาเปนกรณี
ท่ีตองรักษาไวเปนความลับ
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มาตรา ๓๓ เพ่ือประโยชน ในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ความประหยัดและ
ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐ ใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เพ่ือใหเจาหนาท่ีกําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไวตามความเหมาะสมแกกรณี ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัด
หรือแยงกับกฎหมายหรือกฎในเร่ืองนั้น

ในกรณีท่ีการดําเนินงานในเร่ืองใดจะตองผานการพิจารณาของเจาหนาท่ีมากกวาหนึ่งราย เจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของมีหนาท่ีตองประสานงานกันในการกําหนดเวลาเพ่ือการดําเนินงานในเร่ืองนั้น

สวนท่ี ๔
รูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครอง

มาตรา ๓๔ คําส่ั งทางปกครองอาจทําเปนหนังสือหรือวาจาหรือโดยการส่ือความหมาย
ในรูปแบบอ่ืนก็ได แตตองมีขอความหรือความหมายท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเขาใจได

มาตรา ๓๕ ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองเปนคําส่ังดวยวาจา ถาผู รับคําส่ังนั้นรองขอและการรองขอ
ไดกระทําโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีคําส่ังดังกลาว เจาหนาท่ีผูออกคําส่ังตองยืนยันคําส่ังนั้น
เปนหนังสือ

มาตรา ๓๖ คําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสืออยางนอยตองระบุ วัน เดือนและปท่ีทําคําส่ัง
ช่ือและตําแหนงของเจาหนาท่ีผูทําคําส่ัง พรอมท้ังมีลายมือช่ือของเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังนั้น

มาตรา ๓๗ คําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือ
ตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย

(๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
(๒) ขอกฎหมายท่ีอางอิง
(๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ
นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหคําส่ัง

ทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําส่ังนั้นเองหรือในเอกสารแนบทายคําส่ังนั้นก็ได
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้
(๑) เปนกรณีท่ีมีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาท่ีของบุคคลอ่ืน
(๒) เหตุผลนั้นเปนท่ีรูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก
(๓) เปนกรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา ๓๒
(๔) เปนการออกคําส่ั งทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเร งดวนแตตองใหเหตุผล

เปนลายลักษณ อักษรในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําส่ังนั้นรองขอ
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มาตรา ๓๘ บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับคําส่ัง
ทางปกครองท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๙ การออกคําส่ังทางปกครองเจาหนาท่ีอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไดเทาท่ีจําเปน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินิจเปนอยางอ่ืน

การกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงการกําหนดเงื่อนไขในกรณีดังตอไปนี้
ตามความเหมาะสมแกกรณีดวย

(๑) การกําหนดใหสิทธิหรือภาระหนาท่ีเร่ิมมีผลหรือส้ินผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
(๒) การกําหนดใหการเร่ิมมีผลหรือส้ินผลของสิทธิหรือภาระหนาท่ีตองขึ้นอยูกับเหตุการณใน

อนาคตท่ีไมแนนอน
(๓) ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคําส่ังทางปกครอง
(๔) การกําหนดใหผูไดรับประโยชนตองกระทําหรืองดเวนกระทําหรือตองมีภาระหนาท่ีหรือ

ยอมรับภาระหนาท่ีหรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดขอความในการจัดใหมี เปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมขอกําหนดดังกลาว

มาตรา ๔๐ คําส่ังทางปกครองท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณ
หรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดวย

ในกรณีท่ีมีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง
เร่ิมนับใหมตั้งแตวันท่ีไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลา
ส้ันกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับคําส่ังทางปกครอง

มาตรา ๔๑ คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
ไมเปนเหตุใหคําส่ังทางปกครองนั้นไมสมบูรณ

(๑) การออกคําส่ังทางปกครองโดยยังไมมีผูยื่นคําขอในกรณีท่ีเจาหนาท่ีจะดําเนินการเองไมได
นอกจากจะมีผูยื่นคําขอ ถาตอมาในภายหลังไดมีการยื่นคําขอเชนนั้นแลว

(๒) คําส่ังทางปกครองท่ีตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถาไดมีการจัดใหมีเหตุผล
ดังกลาวในภายหลัง

(๓) การรับฟงคู กรณีท่ีจําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการรับฟงใหสมบูรณ
ในภายหลัง

(๔) คําส่ังทางปกครองท่ีตองใหเจาหนาท่ีอ่ืนใหความเห็นชอบกอน ถาเจาหนาท่ีนั้นไดใหความ
เห็นชอบในภายหลัง

เม่ือมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลว และเจาหนาท่ีผูมีคําส่ังทางปกครอง
ประสงคใหผลเปนไปตามคําส่ังเดิมใหเจาหนาท่ีผูนั้นบันทึกขอเท็จจริงและความประสงคของตนไวในหรือแนบไว
กับคําส่ังเดิมและตองมีหนังสือแจงความประสงคของตนใหคูกรณีทราบดวย
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กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะตองกระทํากอนส้ินสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณตามสวนท่ี ๕
ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น หรือถาเปนกรณีท่ีไมตองมีการอุทธรณดังกลาว ก็ตองกอนมี
การนําคําส่ังทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําส่ังทางปกครองนั้น

มาตรา ๔๒ คําส่ังทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะท่ีผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป
คําส่ั งทางปกครองยอมมีผลตราบเทาท่ียังไม มีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่ อนเวลา

หรือโดยเหตุอ่ืน
เม่ือคําส่ังทางปกครองส้ินผลลง ใหเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกผูซ่ึงครอบครองเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใด

ท่ีไดจัดทําขึ้นเนื่องในการมีคําส่ังทางปกครองดังกลาว ซ่ึงมีขอความหรือเคร่ืองหมายแสดงถึงการมีอยูของคําส่ัง
ทางปกครองนั้น ใหสงคืนส่ิงนั้นหรือใหนําส่ิงของดังกลาวอันเปนกรรมสิทธ์ิของผูนั้นมาใหเจาหนาท่ีจัดทําเคร่ืองหมาย
แสดงการส้ินผลของคําส่ังทางปกครองดังกลาวได

มาตรา ๔๓ คําส่ังทางปกครองท่ีมีขอผิดพลาดเล็กนอยหรือผิดหลงเล็กนอยนั้น เจาหนาท่ีอาจแกไข
เพ่ิมเติมไดเสมอ

ในการแกไขเพ่ิมเติมคําส่ังทางปกครองตามวรรคหนึ่งใหแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบตามควรแกกรณ ี
ในการนี้เจาหนาท่ีอาจเรียกใหผูท่ีเก่ียวของจัดสงคําส่ังทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีไดจัดทําขึ้นเนื่องในการ
มีคําส่ังทางปกครองดังกลาวมาเพ่ือการแกไขเพ่ิมเติมได

สวนท่ี ๕
การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง

มาตรา ๔๔ ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรีและไมม ี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําส่ังทางปกครองนั้น
โดยยื่นตอเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตนไดรับแจงคําส่ังดังกลาว

คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีอางอิง
ประกอบดวย

การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง เวนแตจะมีการส่ังใหทุเลาการบังคับ
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๕ ใหเจาหนาท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณ
โดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ในกรณีท่ี เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้ งหมดหรือบางสวน
ก็ใหดําเนินการเปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย

ถาเจาหนาท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน
ก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
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ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปน
ไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบ
กอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว

เจาหนาท่ี ผู ใดจะเปนผู มีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไปตามท่ี กําหนด
ในกฎกระทรวง

บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชกับกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน

มาตรา ๔๖ ในการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาท่ีพิจารณาทบทวนคําส่ังทางปกครองไดไมวาจะเปน
ปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครอง และอาจมีคําส่ังเพิกถอน
คําส่ังทางปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังนั้นไปในทางใด ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการเพ่ิมภาระหรือลดภาระหรือใช
ดุลพินิจแทนในเร่ืองความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครองหรือมีขอกําหนดเปนเงื่อนไขอยางไรก็ได

มาตรา ๔๗ การใดท่ีกฎหมายกําหนดใหอุทธรณตอเจาหนาท่ีซ่ึงเปนคณะกรรมการ ขอบเขต
การพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น สําหรับกระบวนการพิจารณาใหปฏิบัติตามบทบัญญัติ
หมวด ๒ นี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาว

มาตรา ๔๘ คําส่ังทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการตาง ๆ ไมวาจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
หรือไม ใหคูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาได
ท้ังในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังนั้น แตถาคณะกรรมการดังกลาว
เปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทสิทธิการอุทธรณและกําหนดเวลาอุทธรณใหเปนไปตามท่ีบัญญัติในกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

สวนท่ี ๖
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง

มาตรา ๔๙ เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีอาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองได
ตามหลักเกณฑในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยง
ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมาแลวหรือไม

การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการใหประโยชนตองกระทําภายในเกาสิบวัน
นับแตไดรู ถึงเหตุท่ีจะใหเพิกถอนคําส่ังทางปกครองนั้น เวนแตคําส่ังทางปกครองจะไดทําขึ้นเพราะการแสดงขอความ
อันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงหรือการขมขูหรือการชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใดท่ีมิชอบดวยกฎหมาย
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มาตรา ๕๐ คําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวน
โดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดได แตถาคําส่ังนั้น
เปนคําส่ังซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรับ การเพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒

มาตรา ๕๑ การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหเงิน หรือใหทรัพย สิน
หรือใหประโยชนท่ีอาจแบงแยกได ใหคํานึงถึงความเช่ือโดยสุจริตของผูรับประโยชนในความคงอยูของคําส่ัง
ทางปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน

ความเช่ือโดยสุจริตตามวรรคหนึ่ งจะได รับความคุ มครองตอเม่ือผู รับคําส่ังทางปกครอง
ไดใชประโยชนอันเกิดจากคําส่ังทางปกครองหรือไดดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินไปแลวโดยไมอาจแกไขเปล่ียนแปลงได
หรือการเปล่ียนแปลงจะทําใหผูนั้นตองเสียหายเกินควรแกกรณี

ในกรณีดังตอไปนี้ ผูรับคําส่ังทางปกครองจะอางความเช่ือโดยสุจริตไมได
(๑) ผูนั้นไดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงหรือขมขู

หรือชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือใหประโยชนอ่ืนใดท่ีมิชอบดวยกฎหมาย
(๒) ผูนั้นไดใหขอความซ่ึงไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสําคัญ
(๓) ผูนั้นไดรู ถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองในขณะไดรับคําส่ังทางปกครอง

หรือการไมรูนั้นเปนไปโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ในกรณีท่ีเพิกถอนโดยใหมีผลยอนหลัง การคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนท่ีผู รับคําส่ัง

ทางปกครองไดไป ใหนําบทบัญญัติวาดวยลาภมิควรไดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม
โดยถาเม่ือใดผูรับคําส่ังทางปกครองไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองหรือควรไดรูเชนนั้น
หากผูนั้นมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรงใหถือวาผูนั้นตกอยูในฐานะไมสุจริตตั้งแตเวลานั้นเปนตนไป
และในกรณีตามวรรคสาม ผูนั้นตองรับผิดในการคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนท่ีไดรับไปเต็มจํานวน

มาตรา ๕๒ คําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายและไมอยู ในบังคับของมาตรา ๕๑
อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนได แตผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกลาวมีสิทธิ
ไดรับคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยูของคําส่ังทางปกครองได และใหนําความ
ในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม แตตองรองขอคาทดแทน
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนนั้น

คาทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะตองไมสูงกวาประโยชนท่ีผูนั้นอาจไดรับหากคําส่ังทาง
ปกครองดังกลาวไมถูกเพิกถอน

มาตรา ๕๓ คําส่ังทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงไมเปนการใหประโยชนแกผูรับคําส่ัง
ทางปกครองอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะท่ีเพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด
ขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดได เวนแตเปนกรณีท่ีคงตองทําคําส่ังทางปกครองท่ีมีเนื้อหาทํานองเดียวกันนั้นอีก
หรือเปนกรณีท่ีการเพิกถอนไมอาจกระทําไดเพราะเหตุอ่ืน ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของบุคคลภายนอก
ประกอบดวย
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คําส่ังทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผู รับคําส่ังทางปกครอง
อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะท่ีเพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่ง
ตามท่ีกําหนดไดเฉพาะเม่ือมีกรณีดังตอไปนี้

(๑) มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนไดในคําส่ั งทางปกครองนั้ นเอง
(๒) คําส่ังทางปกครองนั้นมีขอกําหนดใหผู รับประโยชนตองปฏิบัติ แตไมมีการปฏิบัติภายในเวลา

ท่ีกําหนด
(๓) ขอเท็จจริงและพฤติการณเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากมีขอเท็จจริงและพฤติการณเชนนี้

ในขณะทําคําส่ังทางปกครองแลวเจาหนาท่ีคงจะไมทําคําส่ังทางปกครองนั้น และหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได

(๔) บทกฎหมายเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากมีบทกฎหมายเชนนี้ในขณะทําคําส่ังทางปกครองแลว
เจาหนาท่ีคงจะไมทําคําส่ังทางปกครองนั้น แตการเพิกถอนในกรณีนี้ ใหกระทําไดเทาท่ีผู รับประโยชนยังไมไดใชประโยชน 
หรือยังไมไดรับประโยชนตามคําส่ังทางปกครองดังกลาว และหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิดความเสียหาย
ตอประโยชนสาธารณะได

(๕) อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชนอันจําเปนตอง
ปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว

ในกรณีท่ีมีการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕)
ผูไดรับประโยชน มีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยูของคําส่ัง
ทางปกครองไดและใหนํามาตรา ๕๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม

คําส่ังทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหเงินหรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชน
ท่ีอาจแบงแยกได อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลยอนหลังหรือไมมีผลยอนหลังหรือมีผลใน
อนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดไดในกรณีดังตอไปนี้

(๑) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคําส่ัง
ทางปกครอง

(๒) ผูไดรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไข
ของคําส่ังทางปกครอง

ท้ังนี้ ใหนําความในมาตรา ๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

268

สวนท่ี ๗
การขอใหพิจารณาใหม

มาตรา ๕๔ เม่ือคูกรณีมีคําขอ เจาหนาท่ีอาจเพิกถอนหรือแกไขเพ่ิมเติมคําส่ังทางปกครองท่ีพน
กําหนดอุทธรณตามสวนท่ี ๕ ไดในกรณีดังตอไปนี้

(๑) มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงท่ีฟงเปนยุติแลวนั้นเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญ
(๒) คูกรณีท่ีแทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาในกระบวน

การพิจารณาคร้ังกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
(๓) เจาหนาท่ีไมมีอํานาจท่ีจะทําคําส่ังทางปกครองในเร่ืองนั้น
(๔) ถาคําส่ังทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมาขอเท็จจริง

หรือขอกฎหมายนั้นเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญในทางท่ีจะเปนประโยชนแกคูกรณี
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือคูกรณีไมอาจทราบถึงเหตุนั้น

ในการพิจารณาคร้ังท่ีแลวมากอนโดยไมใชความผิดของผูนั้น
การยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอให

พิจารณาใหมได

สวนท่ี ๘
การบังคับทางปกครอง

มาตรา ๕๕ การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาท่ีดวยกัน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
เปนอยางอ่ืน

มาตรา ๕๖ เจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครอง
เพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังของตนไดตามบทบัญญัติในสวนนี้ เวนแตจะมีการส่ังใหทุเลาการบังคับไวกอนโดยเจาหนาท่ี
ผูทําคําส่ังนั้นเอง ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณหรือผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําส่ังทางปกครอง
ดังกลาว

เจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งจะมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีซ่ึงอยูใตบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ี อ่ืน
เปนผูดําเนินการก็ไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ใหเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใชมาตรการบังคับทางปกครองเพียงเทาท่ีจําเปน เพ่ือให
บรรลุตามวัตถุประสงคของคําส่ังทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองนอยท่ีสุด

มาตรา ๕๗ คําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดใหผู ใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตอง
ครบถวน ใหเจาหนาท่ีมีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมี
การปฏิบัติตามคําเตือน เจาหนาท่ี อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย สินของผู นั้ นและขายทอดตลาด
เพ่ือชําระเงินใหครบถวน
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วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงโดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๘ คําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับของคําส่ัง
ทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(๑) เจาหนาท่ีเขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทน โดยผูอยูใน
บังคับของคําส่ังทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพ่ิมในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาว
แกเจาหนาท่ี

(๒) ใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนท่ีสมควรแกเหตุแตตองไมเกินสองหม่ืนบาทตอวัน
เจาหนาท่ีระดับใดมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองจํานวนเทาใดสําหรับในกรณีใด ใหเปน

ไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ท่ี มีความจําเปนท่ี จะต องบั งคับการโดยเร งดวนเพ่ื อปองกันมิให มีการกระทํา

ท่ีขัดตอกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาหรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการ
บังคับทางปกครองโดยไมตองออกคําส่ังทางปกครองใหกระทําหรือละเวนกระทํากอนก็ได แตท้ังนี้ตองกระทํา
โดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของตน

มาตรา ๕๙ กอนใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจาหนาท่ีจะตองมีคําเตือน
เปนหนังสือใหมีการกระทําหรือละเวนกระทําตามคําส่ังทางปกครองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามสมควรแกกรณี
คําเตือนดังกลาวจะกําหนดไปพรอมกับคําส่ังทางปกครองก็ได

คําเตือนนั้นจะตองระบุ
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองท่ีจะใชใหชัดแจง แตจะกําหนดมากกวาหนึ่งมาตรการ

ในคราวเดียวกันไมได
(๒) คาใชจายในการท่ีเจาหนาท่ี เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืน

กระทําการแทน หรือจํานวนคาปรับทางปกครองแลวแตกรณี
การกําหนดคาใชจายในคําเตือน ไมเปนการตัดสิทธิท่ีจะเรียกคาใชจายเพ่ิมขึ้น หากจะตองเสียคาใชจาย

จริงมากกวาท่ีไดกําหนดไว

มาตรา ๖๐ เจ าหนาท่ี จะตองใชมาตรการบังคับทางปกครองตามท่ี กําหนดไวในคําเตือนตามมาตรา ๕๙
การเปล่ียนแปลงมาตรการจะกระทําไดก็ตอเม่ือปรากฏวามาตรการท่ีกําหนดไวไมบรรลุตามวัตถุประสงค

ถาผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจาหนาท่ีอาจใชกําลัง
เขาดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครองไดแตตองกระทําโดยสมควรแกเหตุ ในกรณีจําเปน
เจาหนาท่ีอาจขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจได

มาตรา ๖๑ ในกรณีไมมีการชําระคาปรับทางปกครอง ใหเจาหนาท่ีดําเนินการตอไปตามมาตรา ๕๗

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

270

มาตรา ๖๒ ผูถูกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณการบังคับทางปกครอง
นั้นได

การอุทธรณการบังคับทางปกครองใหใชหลักเกณฑและวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณคําส่ัง
ทางปกครอง

มาตรา ๖๓ ถาบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไวโดยเฉพาะแลว แตเจาหนาท่ี
เห็นวามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะท่ีจะเกิดผลนอยกวามาตรการบังคับตามหมวดนี้ เจาหนาท่ีจะใชมาตรการบังคับ
ทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได

หมวด ๓
ระยะเวลาและอายุความ

มาตรา ๖๔ กําหนดเวลาเปนวัน สัปดาห เดือน หรือปนั้น มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้น
รวมเขาดวย เวนแตจะไดเร่ิมการในวันนั้นหรือมีการกําหนดไวเปนอยางอ่ืนโดยเจาหนาท่ี

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีมีหนาท่ีตองกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหนับวัน
ส้ินสุดของระยะเวลานั้นรวมเขาดวยแมวาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาท่ี

ในกรณีท่ีบุคคลใดตองทําการอยางหนึ่ งอยางใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือโดยคําส่ัง
ของเจาหนาท่ี ถาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาท่ีหรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผูรับคําส่ัง
ใหถือวาระยะเวลานั้นส้ินสุดในวันทํางานท่ีถัดจากวันหยุดนั้น เวนแตกฎหมายหรือเจาหนาท่ีท่ีมีคําส่ังจะกําหนด
ไวเปนอยางอ่ืน

มาตรา ๖๕ ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคําส่ังของเจาหนาท่ีอาจมีการขยายอีกได และถาระยะเวลานั้น
ไดส้ินสุดลงแลวเจาหนาท่ีอาจขยายโดยกําหนดใหมีผลยอนหลังไดเชนกันถาการส้ินสุดตามระยะเวลาเดิม
จะกอใหเกิดความไมเปนธรรมท่ีจะใหส้ินสุดลงตามนั้น

มาตรา ๖๖ ในกรณีท่ีผูใดไมอาจกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายไดเพราะมีพฤติการณท่ีจําเปนอันมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของผูนั้น ถาผูนั้นมีคําขอเจาหนาที่อาจขยาย
ระยะเวลาและดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดท่ีลวงมาแลวเสียใหมก็ได ท้ังนี้  ตองยื่นคําขอภายในสิบหาวัน
นับแตพฤติการณเชนวานั้นไดส้ินสุดลง

มาตรา ๖๗ เม่ือมีการอุทธรณตามบทบัญญัติในสวนท่ี ๕ ของหมวด ๒ แหงพระราชบัญญัตินี้
หรือการยื่นคําขอตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือใหวินิจฉัยช้ีขาดแลวใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาการพิจารณา
จะถึงท่ีสุดหรือเสร็จไปโดยประการอ่ืน แตถาเสร็จไปเพราะเหตุถอนคําขอหรือท้ิงคําขอใหถือวาอายุความเรียกรอง
ของผูยื่นคําขอไมเคยมีการสะดุดหยุดอยูเลย
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หมวด ๔
การแจง

มาตรา ๖๘ บทบัญญัติ ในหมวดนี้ มิ ให ใชบั งคับกับการแจงซ่ึ งไม อาจกระทําโดยวาจา
หรือเปนหนังสือไดหรือมีกฎหมายกําหนดวิธีการแจงไวเปนอยางอ่ืน

ในกรณีคําส่ังทางปกครองท่ีแสดงใหทราบโดยการส่ือความหมายในรูปแบบอ่ืนตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง ใหมีผลเม่ือไดแจง

มาตรา ๖๙ การแจงคําส่ังทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอยางอ่ืนท่ีเจาหนาท่ีตองแจงให
ผูท่ีเก่ียวของทราบอาจกระทําดวยวาจาก็ได แตถาผูนั้นประสงคจะใหกระทําเปนหนังสือก็ใหแจงเปนหนังสือ

การแจงเปนหนังสือใหสงหนังสือแจงตอผูนั้น หรือถาไดสงไปยังภูมิลําเนาของผูนั้นก็ใหถือวา
ไดรับแจงตั้งแตในขณะท่ีไปถึง

ในการดําเนินการเร่ืองใดท่ีมีการใหท่ีอยูไวกับเจาหนาท่ีไวแลว การแจงไปยังท่ีอยูดังกลาวใหถือวา
เปนการแจงไปยังภูมิลําเนาของผูนั้นแลว

มาตรา ๗๐ การแจงเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับหรือถาขณะนําไปสง
ไมพบผู รับ และหากไดสงใหกับบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะท่ีอยูหรือทํางานในสถานท่ีนั้น หรือในกรณีท่ีผูนั้นไมยอมรับ
หากไดวางหนังสือนั้นหรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานท่ีนั้นตอหนาเจาพนักงานตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวงท่ีไปเปนพยานก็ใหถือวาไดรับแจงแลว

มาตรา ๗๑ การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเม่ือครบกําหนดเจ็ดวัน
นับแตวันสงสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเม่ือครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ
เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากวันนั้น

มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีมีผู รับเกินหาสิบคนเจาหนาท่ีจะแจงใหทราบตั้งแตเร่ิมดําเนินการในเร่ืองนั้น
วาการแจงตอบุคคลเหลานั้นจะกระทําโดยวิธีปดประกาศไว ณ ท่ีทําการของเจาหนาท่ีและท่ีวาการอําเภอท่ีผูรับ
มีภูมิลําเนาก็ได ในกรณีนี้ใหถือวาไดรับแจงเม่ือลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดแจงโดยวิธีดังกลาว

มาตรา ๗๓ ในกรณีท่ีไมรูตัวผูรับหรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนาหรือรูตัวและภูมิลําเนาแตมีผูรับ
เกินหนึ่งรอยคน การแจงเปนหนังสือจะกระทําโดยการประกาศในหนังสือพิมพซ่ึงแพรหลายในทองถ่ินนั้นก็ได
ในกรณีนี้ใหถือวาไดรับแจงเม่ือลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดแจงโดยวิธีดังกลาว
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มาตรา ๗๔ ในกรณี มี เหตุ จํ า เป น เร งด วนการแจ งคํา ส่ั งทางปกครองจะใช วิ ธี ส ง
ทางเคร่ืองโทรสารก็ได แตตองมีหลักฐานการไดสงจากหนวยงานผูจัดบริการโทรคมนาคมท่ีเปนส่ือในการ
สงโทรสารนั้น และตองจัดสงคําส่ังทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ใหแกผู รับในทันทีท่ีอาจกระทําได
ในกรณีนี้ใหถือวาผูรับไดรับแจงคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตามวัน เวลา ท่ีปรากฏในหลักฐานของหนวยงาน
ผูจัดบริการโทรคมนาคมดังกลาว เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากนั้น

หมวด ๕
คณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง

มาตรา ๗๕ การแตงตั้งกรรมการในลักษณะท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งโดยระบุตัวบุคคล

มาตรา ๗๖ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือความผิด

อันไดกระทําโดยประมาท
(๖) มีเหตุตองพนจากตําแหนงกอนครบวาระตามกฎหมายวาดวยการนั้น

มาตรา ๗๗ ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ผูมีอํานาจแตงตั้งอาจแตงตั้งผูอ่ืน
เปนกรรมการแทนได และใหผู ท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยู ในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผู ซ่ึ งตนแทน

ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหวางท่ีกรรมการซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพ่ิมขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งไวแลว

มาตรา ๗๘ ภายใตบังคับมาตรา ๗๖ การใหกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระจะกระทํามิได เวนแตกรณีมีเหตุบกพรองอยางยิ่งตอหนาท่ีหรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย
อยางรายแรง

มาตรา ๗๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการ
มาประชุมอยางนอยก่ึงหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม เวนแตบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือกฎหรือคําส่ังท่ีจัดใหมี
คณะกรรมการชุดนั้นจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน

ในกรณีมีกรรมการครบท่ีจะเปนองคประชุมได แตการพิจารณาเร่ืองใดถาตองเล่ือนมา
เพราะไมครบองคประชุม ถาเปนการประชุมของคณะกรรมการซ่ึงมิใชคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท
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หากไดมีการนัดประชุมเร่ืองนั้นอีกภายในสิบส่ีวันนับแตวันนัดประชุมท่ีเล่ือนมา และการประชุมคร้ังหลังนี้มีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดใหถือวาเปนองคประชุม แตท้ังนี้ตองระบุ
ความประสงคใหเกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไวในหนังสือนัดประชุมดวย

มาตรา ๘๐ การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการท่ีคณะกรรมการกําหนด
การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน

เวนแตกรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนัดในท่ีประชุมแลว กรณีดังกลาวนี้จะทําหนังสือแจงนัดเฉพาะกรรมการ
ท่ีไมไดมาประชุมก็ได

บทบัญญัติในวรรคสองมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนซ่ึงประธานกรรมการจะนัด
ประชุมเปนอยางอ่ืนก็ได

มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการประชุม และเพ่ือรักษาความเรียบรอย
ในการประชุม ใหประธานมีอํานาจออกคําส่ังใด ๆ ตามความจําเปนได

ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองประธานกรรมการ
ทําหนาท่ีแทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งขึ้นทําหนาท่ีแทน

ในกรณีท่ีประธานกรรมการมีหนาท่ีตองดําเนินการใด ๆ นอกจากการดําเนินการประชุมให
นําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๘๒ การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด
เร่ืองใดถาไมมีผูคัดคาน ใหประธานถามท่ีประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เม่ือไมมีผูเห็น

เปนอยางอ่ืน ใหถือวาท่ีประชุมลงมติเห็นชอบในเร่ืองนั้น

มาตรา ๘๓ ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ
ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมท้ังเหตุผลไวในรายงานการประชุม และถากรรมการ

ฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกความเห็นแยงนั้นไวดวย

มาตรา ๘๔ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตองมีลายมือช่ือของกรรมการ
ท่ีวินิจฉัยเร่ืองนั้น

ถากรรมการคนใดมีความเห็นแยง ใหมีสิทธิทําความเห็นแยงของตนรวมไวในคําวินิจฉัยได
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บทเฉพาะกาล

มาตรา ๘๕ ใหถือวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน
ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เปนระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๖ บรรดาคําขอเพ่ือใหมีคําส่ังทางปกครองท่ีเจาหนาท่ีไดรับไวกอนท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหเจาหนาท่ีทําการพิจารณาคําขอดังกลาวตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายหรือกฎสําหรับเร่ืองนั้นไดกําหนดไว

มาตรา ๘๗ เม่ือไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแลว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ใหเปนอันยกเลิก

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
    บรรหาร  ศิลปอาชา
       นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยท่ีการดําเนินงานทางปกครองในปจจุบันยังไมมี
หลักเกณฑและขั้นตอนท่ีเหมาะสม จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ สําหรับการดําเนินงาน
ทางปกครองขึ้นเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการใชบังคับกฎหมาย
ใหสามารถรักษาประโยชนสาธารณะได และอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน อีกท้ังยังเปนการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย ใหกระทําโดย
(๑) คนไทยท่ีจบการศึกษาในระดับท่ีไมต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีใชภาษาท่ีปรากฏ

ในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียนการสอน
(๒) อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปนผูสอนภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้น

ในสถาบันการศึกษาดังกลาว
(๓) สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศท่ีตั้งอยู ในประเทศไทย โดยประเทศนั้นใชภาษาท่ีปรากฏ

ในเอกสารนั้นเปนภาษาราชการ
(๔) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ

ขอ ๒ เจาหนาท่ีจะยอมรับเอกสารท่ีทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศโดยไมตองใหจัดทําคําแปลเปน
ภาษาไทยไดในกรณี ดังตอไปนี้

(๑) เจาหนาท่ีนั้นเห็นวาตนสามารถเขาใจภาษาดังกลาวได
(๒) เจาหนาท่ีนั้นมีผูรวมงานท่ีมีความรูในภาษาดังกลาว

ใหไว ณ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
     นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติใหการรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทยของเอกสาร
ท่ีทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ หรือการยอมรับเอกสารท่ีทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงจึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรี โดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ใหคําส่ังทางปกครองในกรณีดังตอไปนี้ เปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)
(๑) การบรรจุ การแตงตั้ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน การส่ังพักงาน หรือส่ังใหออกจากงานไวกอน

หรือการใหพนจากตําแหนง
(๒) การแจงผลการสอบหรือการวัดผลความรูหรือความสามารถของบุคคล
(๓) การไมออกหนังสือเดินทางสําหรับการเดินทางไปตางประเทศ
(๔) การไมตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนตางดาว
(๕) การไมออกใบอนุญาตหรือการไมตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
(๖) การส่ังใหเนรเทศ

      ใหไว ณ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
                 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
                       นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสามควรกําหนดใหคําส่ังทางปกครอง
ในบางกรณี ซ่ึงโดยสภาพไมสามารถแจงหรือไมสมควรแจงใหคูกรณีทราบขอเท็จจริง หรือใหคูกรณีโตแยงกอนการ
ทําคําส่ังทางปกครอง เปนคําส่ังทางปกครองท่ีเจาหนาท่ีไมตองแจงใหคูกรณีทราบขอเท็จจริงหรือโตแยงกอน
การทําคําส่ังทางปกครอง ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดใหการกําหนดคําส่ังทางปกครองดังกลาวตองกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้
“เอกสาร” ใหหมายความรวมถึงส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล รูป ตัวเลข หรือ

ส่ิงใด ๆ   ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ  และไมวาจะไดจัดทํา
ไวในรูปของหนังสือ แฟม รายงาน แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหส่ิงท่ีบันทึกไวปรากฏไดและวัตถุใด ๆ  บรรดาท่ีใชเปนพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาทางปกครอง

ขอ ๒ คูกรณีท่ีประสงคจะขอเขาตรวจดูเอกสารใดเพ่ือประกอบการโตแยงหรือช้ีแจงหรือปองกัน
สิทธิของตนใ นกระบวนการพิจารณาทางปกครอง อาจทําคําขอดวยวาจา หรือทําเปนหนังสือโดยนํามายื่นดวยตนเอง
ตอเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดหรือโดยสงทางไปรษณียโดยระบุเอกสารหรือลักษณะ
ของเอกสารท่ีตองการจะตรวจดู

ในกรณีมีคําขอดวยวาจาหรือมีคําขอเปนหนังสือโดยนํามายื่นดวยตนเองใหเจาหนาท่ีพิจารณา
ใหคู กรณีไดตรวจดูเอกสารในขณะนั้ น แตถ าเจาหนาท่ี ไมพรอมท่ีจะใหตรวจดูในขณะนั้ นไดหรือเปนกรณีมีคําขอเปนหนังสือ
โดยสงทางไปรษณีย ใหเจาหนาท่ีพิจารณาและแจงกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีจะใหตรวจดูเอกสารใหคูกรณีทราบ

ขอ ๓ ในการตรวจดูเอกสาร ใหเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกการตรวจดูตามความเหมาะสม
และตองระมัดระวังมิใหเอกสารชํารุด เสียหายหรือสูญหาย

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดอาจวาง
แนวปฏิบัติท่ีสมควรในการใหคูกรณีตรวจดูเอกสาร โดยคํานึงถึงประเภทหรือลักษณะของเอกสาร

ขอ ๔ ในการยื่นคําขอตรวจดูเอกสาร คูกรณีผูยื่นคําขอไมตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ือการดังกลาว
ในการใหคูกรณีตรวจดูเอกสารใด ถาตองมีคาใชจายเกินกวาการใหตรวจดูตามปกติ ใหหนวยงาน

ของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราท่ีเห็นสมควร
การกําหนดคาธรรมเนียมตามวรรคสอง ใหคํานึงถึงคาใชจายจริงท่ีตองเสียในการตรวจดูเอกสาร

ตลอดจนคาใชจายอ่ืนเก่ียวกับสํานักงานและบุคลากรของหนวยงานของรัฐแหงนั้น ประกอบดวย แตไมสูงกวา
อัตราในตลาดหากใหเอกชนจัดทํา แตในกรณีเล็กนอยจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมก็ได
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ขอ ๕ ถาคูกรณีตองการสําเนาเอกสารใด ใหเจาหนาท่ีพิจารณาดําเนินการใหตามความเหมาะสม
โดยจะตองระมัดระวังมิใหตนฉบับเอกสารชํารุด เสียหาย หรือสูญหาย

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดอาจวาง
แนวปฏิบัติท่ีสมควรในการจัดทําสําเนาเอกสารโดยคํานึงถึงประเภทหรือลักษณะของเอกสาร

ในการจัดทําสําเนาเอกสาร ใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดเรียกเก็บคาใชจายในอัตรา
ท่ีเห็นสมควร แตในกรณีเล็กนอยจะยกเวนไมเรียกเก็บคาใชจายก็ได และใหนําความในขอ ๔ วรรคสาม มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

ใหไว ณ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
      นายกรัฐมนตรี

หมายเหต  :ุ- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยท่ีในการพิจารณาทางปกครองของเจาหนาท่ีจะตอง
ใหโอกาสแกคูกรณีผู มีสวนไดเสียไดโตแยงหรือช้ีแจงขอเท็จจริง เพ่ือสนับสนุนหรือหักลางขออางหรือขอเถียงพรอมท้ัง
แสดงพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาทําคําส่ังทางปกครองอันเปนการปองกันสิทธิของคูกรณี หากคูกรณี
ไม ได รับทราบขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานท่ีจะใช เปนพ้ืนฐานในการพิจารณาทางปกครองของเจาหนาท่ีแลวคู กรณีก็ยอม
ไมอาจจะรูไดวาตนมีสิทธิประการใด และควรปองกันสิทธิของตนอยางไร ซ่ึงมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ใหสิทธิแกคูกรณีในการขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเปน เพ่ือท่ีจะดําเนินการโตแยง
หรือช้ีแจง หรือปองกันสิทธิของตนได โดยกําหนดใหการตรวจดูเอกสารคาใชจายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัด
ทําสําเนาเอกสารใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ เวนแตเอกสารหรือพยาน
หลักฐานนั้น เปนกรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ คําส่ังทางปกครองไมรวมถึง
(๑) คําส่ังทางปกครองอันเปนการวินิจฉัยอุทธรณท่ีไดดําเนินการตามขอ ๒
(๒) คําส่ังทางปกครองอันเปนการวินิจฉัยอุทธรณตามขั้นตอนท่ีมีกฎหมายกําหนดไว เปนการเฉพาะ

ขอ ๒ การพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครองในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผู ทําคําส่ังไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ 
ใหเปนอํานาจของเจาหนาท่ี ดังตอไปนี้

(๑) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนเจาหนาท่ีในสังกัด
ของสวนราชการประจําจังหวัดหรือสวนราชการประจําอําเภอของ กระทรวง ทบวง กรม เดียวกัน

(๒) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือเทียบเทา
หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขต แลวแตกรณี ในกรณี ท่ีผู ทําคําส่ั งทางปกครองเปนเจาหนาท่ี ในสังกัดของสวนราชการนั้ น

(๓) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผู ทําคําส่ังทางปกครอง
เปนเลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขตหรือผูอยูใตบังคับบัญชาของอธิบดี
หรือหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมซ่ึงดํารงตําแหนงสูงกวานั้น

(๔) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แลวแตกรณี ในกรณี ท่ีผู ทําคําส่ังทางปกครองเปนผูดํารงตําแหนง
อธิบดีหรือเทียบเทา

(๕) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนหัวหนาสวน
ราชการท่ีขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือเปนผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง

(๖) ประธานวุฒิสภา ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนผูดํารงตําแหนงเลขาธิการวุฒิสภา
(๗) ประธานสภาผูแทนราษฎร ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร
(๘) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด

นายอําเภอ เจาหนาท่ีของสวนราชการของจังหวัด เจาหนาท่ีของสวนราชการของอําเภอ หรือเจาหนาท่ีของสภาตําบล
เวนแตกรณีท่ีกําหนดไวแลวใน (๑) หรือ (๓)
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(๙) ผูบริหารทองถ่ินหรือคณะผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครอง
เปนเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนทองถ่ิน

(๑๐) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนผูบริหารทองถ่ิน หรือคณะ
ผูบริหารทองถ่ิน

(๑๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือในฐานะราชการในสวนภูมิภาค

(๑๒) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ แลวแตกรณีในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครอง
เปนเจาหนาท่ีของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

(๑๓) เจาหนาท่ีผูมีอํานาจส่ังการหรือมอบหมายใหเอกชนปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด
ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนเอกชนซ่ึงไดรับคําส่ังหรือไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีดังกลาว

(๑๔) ผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมช้ันเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่ง แลวแตกรณีในกรณีท่ี
ผู ทําคําส่ังทางปกครองเปนเจาหนาท่ีอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวขางตน

(๑๕) เจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองนั้นเอง ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนผู ซ่ึงไมมีผูบังคับ
บัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุม

ใหไว ณ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
     นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีหลักการของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประสงคใหมีการอุทธรณในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองไมเห็นดวย
กับคําอุทธรณไดเพียงหนึ่งช้ัน กอนท่ีจะนําคดีขึ้นวินิจฉัยยังองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง
ท้ังนี้เพ่ือใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาแกไขหรือทบทวนคําส่ังทางปกครองใหถูกตอง และเปดโอกาสให
ประชาชนไดรับความเปนธรรม กอนท่ีจะนําคดีขึ้นวินิจฉัยยังองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองดังกลาวดวย
และโดยท่ีมาตรา ๔๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหเจาหนาท่ี
 ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวง ดังตอไปนี้

ใหคําส่ังทางปกครองท่ีแสดงใหทราบโดยทางเสียง แสงหรือสัญญาณท่ีสามารถทําใหรับรูถึงคําส่ัง
ทางปกครองนั้นไดทันที เปนคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลเม่ือไดแจง

ใหไว ณ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
    นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากโดยท่ัวไปการแจงคําส่ังทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อาจกระทําดวยวาจาหรือหนังสือ แตมีคําส่ังทางปกครอง
บางประเภทท่ีแสดงใหทราบโดยการส่ือความหมายในรูปแบบอ่ืน ซ่ึงตองมีผลทันทีและโดยท่ีมาตรา ๖๘ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหคําส่ังทางปกครองท่ีแสดงใหทราบโดยการส่ือความหมายในรูปแบบอ่ืน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ใหมีผลเม่ือไดแจง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แหงพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ การคัดคานวาเจาหนาท่ีผูใดจะทําการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองใดไมไดตามมาตรา ๑๓
หรือตามมาตรา ๑๖ ใหคูกรณีทําคําคัดคานเปนหนังสือถึงเจาหนาท่ีผูนั้น โดยระบุขอคัดคานพรอมดวยขอเท็จจริง
และขอกฎหมายท่ีเปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานนั้นดวย

ขอ ๒ การยื่นหนังสือคัดคาน ตองกระทํากอนไดรับแจงคําส่ังทางปกครอง โดยคูกรณีจะยื่นดวยตนเอง
หรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได

ขอ ๓ ในกรณีท่ีมายื่นหนังสือคัดคานดวยตนเอง คูกรณีจะยื่นตอเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคานนั้นเอง
หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ี ซ่ึงถูกคัดคาน เจาหนาท่ีสารบรรณ หรือเจาหนาท่ีคนหนึ่งคนใดในหนวยงานท่ีเจาหนาท่ี
ซ่ึงถูกคัดคานสังกัดก็ได

ขอ ๔ ในกรณีท่ีสงหนังสือคัดคานทางไปรษณียตอบรับ ใหจาหนาซองถึงเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคานหรือ
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคาน เจาหนาท่ีสารบรรณ หรือเจาหนาท่ีคนหนึ่งคนใดในหนวยงานที่เจาหนาท่ี
ซ่ึงถูกคัดคานสังกัดก็ได

ขอ ๕ เม่ือไดรับหนังสือคัดคานแลว ใหผูรับจัดใหมีการประทับตรารับ และลงทะเบียนรับไวเปน
หลักฐานในวันท่ีรับหนังสือคัดคานตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และในกรณีท่ีคูกรณียื่นหนังสือคัดคานดวยตนเอง
ใหผูรับออกใบรับหรือจัดใหออกใบรับใหดวย

ขอ ๖ ในกรณีท่ีผูรับหนังสือคัดคานมิใชเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคาน ใหผูรับนั้นแจงการรับพรอมท้ัง
หนังสือคัดคานใหเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคานทราบโดยไมชักชา ท้ังนี้ ภายในวันทําการรุงขึ้น

ขอ ๗ เม่ือเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคานไดรับหนังสือคัดคานตามขอ ๓ หรือขอ ๖ แลวใหเจาหนาท่ีซ่ึง
ถูกคัดคานปฏิบัติดังนี้
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(๑) ในกรณีท่ีถูกคัดคานเพราะเหตุมีสวนไดเสียตามมาตรา ๑๔ ใหหยุดการพิจารณาเร่ืองนั้นไวกอน
และสงหนังสือคัดคานพรอมคําช้ีแจงไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่งภายในหาวันทําการ เพ่ือผูบังคับบัญชา
ดังกลาวจะไดพิจารณาและมีคําส่ังตอไป

(๒) ในกรณีท่ีถูกคัดคานเพราะเหตุตามมาตรา ๑๖ ถาเห็นวาตนมีเหตุตามท่ีถูกคัดคานใหปฏิบัติ
ตาม (๑) แตถาเห็นวาตนไมมีเหตุตามท่ีถูกคัดคาน จะทําการพิจารณาเร่ืองตอไปก็ได แตตองแจงใหผูบังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่งทราบเพ่ือพิจารณาและมีคําส่ังตอไป

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาเหนือเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคานขึ้นไปช้ันหนึ่งไมมีอํานาจพิจารณาและส่ังการ
ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวเสนอหนังสือคัดคานและคําช้ีแจงใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจพิจารณาส่ังการเพื่อมีคําส่ังตอไป

ขอ ๘ ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๗ พิจารณาส่ังการโดยไมชักชา ท้ังนี้ ไมเกินหาวันทําการนับแต
วันไดรับหนังสือคัดคานและคําช้ีแจงจากเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคาน

ในการพิจารณาคําคัดคาน ผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ งอาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม
โดยไมผูกพันกับคําคัดคานหรือพยานหลักฐานของคูกรณี

ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลเพียงพอ ใหผูบังคับบัญชาส่ังใหเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคาน
พนจากหนาท่ีในการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองท่ีทําใหถูกคัดคาน และส่ังใหเจาหนาท่ีอ่ืนซ่ึงมีอํานาจพิจารณา
ทางปกครองในเร่ืองนั้นหรือเจาหนาท่ี อ่ืนซ่ึงตามกฎหมายอาจเปนผู ทําหนาท่ีแทนไดเขาทําหนาท่ีนั้นและแจงใหคูกรณี
ทราบโดยไมชักชา

ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลไมเพียงพอ ใหผูบังคับบัญชาส่ังยกคําคัดคานและแจงให
คูกรณีทราบโดยไมชักชา

การพิจารณาส่ังการของผูบังคับบัญชาตามวรรคสามและวรรคส่ีไมตัดอํานาจผูบังคับบัญชาในระดับ
ท่ีสูงกวาท่ีจะพิจารณาส่ังการในเร่ืองดังกลาว

ใหไว ณ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒
   ชวน หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติวาการยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน
และการส่ังใหเจาหนาท่ีอ่ืนเขาปฏิบัติหนาท่ีแทนเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๕ วรรคส่ี และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑  การคัดคานวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณา
ทางปกครองจะทําการพิจารณาทางปกครองเร่ืองใดไมไดตามมาตรา ๑๓ ใหทําคําคัดคานถึงประธานกรรมการ
แตถาเปนการคัดคานตามมาตรา ๑๖ ใหทําคําคัดคานถึงผูถูกคัดคาน

การคัดคานตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือโดยระบุขอคัดคานพรอมดวยขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ท่ีเปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือนั้นดวย

ขอ ๒  การยื่นหนังสือคัดคาน คูกรณีจะยื่นดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได แตตองกอน
ไดรับแจงคําส่ังทางปกครอง

ขอ ๓ ในกรณีท่ีมายื่นหนังสือคัดคานดวยตนเอง คูกรณีจะยื่นตอผู ถูกคัดคาน กรรมการคนหนึ่งคนใด
หรือหนวยงานธุรการของคณะกรรมการก็ได

ขอ ๔ ในกรณีท่ีสงหนังสือคัดคานทางไปรษณียตอบรับ ใหจาหนาซองถึงประธานกรรมการ
กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหนวยงานธุรการของคณะกรรมการก็ได

ขอ ๕ เม่ือไดรับหนังสือคัดคานแลว ใหผูรับจัดใหมีการประทับตรารับ และลงทะเบียนรับไว
เปนหลักฐานในวันท่ีรับหนังสือคัดคานตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และในกรณีท่ีคูกรณียื่นหนังสือคัดคาน
ดวยตนเอง ใหผูรับออกใบรับหรือจัดใหออกใบรับใหดวย

ขอ ๖ ในกรณีท่ีผูรับหนังสือคัดคานมิใชประธานกรรมการหรือผูถูกคัดคาน ใหผูนั้นแจงการรับ
พรอมท้ังหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการหรือผูถูกคัดคาน แลวแตกรณี ทราบโดยไมชักชา
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ขอ ๗ เม่ือไดรับหนังสือคัดคานตามขอ ๓ หรือขอ ๖ แลวแตกรณี ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีคัดคานตามมาตรา ๑๕ ใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

เหตุคัดคานนั้น
(๒) ในกรณีคัดคานตามมาตรา ๑๖ ถาผูท่ีถูกคัดคานเห็นวาตนไมมีเหตุตามท่ีถูกคัดคาน

จะทําการพิจารณาเร่ืองตอไปก็ได แตตองแจงใหประธานกรรมการทราบเพ่ือเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
เหตุคัดคานนั้น

ขอ ๘ ในการพิจารณาคําคัดคาน คณะกรรมการจะตองใหโอกาสผูถูกคัดคานช้ีแจงขอเท็จจริงและ
ตอบขอซักถาม และคณะกรรมการอาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเร่ืองนั้น ๆ โดยไมผูกพัน
กับคําคัดคานหรือคําช้ีแจงของผูถูกคัดคานหรือพยานหลักฐานของคูกรณี

เม่ือท่ีประชุมมีมติเปนประการใดแลว ใหประธานกรรมการแจงมติท่ีประชุมใหผูถูกคัดคานและ
คูกรณีทราบโดยไมชักชา

ใหไว ณ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒
  ชวน หลีกภัย
 นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๑๕ วรรคส่ี และมาตรา ๑๖ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติวา การยื่นคําคัดคานและการพิจารณา
คําคัดคานกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาหนาท่ี
ผูมีอํานาจทําคําส่ังทางปกครองในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาคใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

ขอ ๒ การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาหนาท่ี
ผูมีอํานาจทําคําส่ังทางปกครองในราชการบริหารสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีจัดตั้งราชการสวนทองถ่ินนั้น ๆ

ขอ ๓ การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาหนาท่ี
ผูมีอํานาจทําคําส่ังทางปกครองในสังกัดรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐนั้น ๆ

ขอ ๔ การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาหนาท่ี
ในระหวางหนวยงานตามขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ ท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล ใหเปนไปตามความตกลงระหวาง
หนวยงานนั้น

ความตกลงตามวรรคหนึ่ งใหทําเปนหนังสือและกําหนดตําแหนงของเจาหนาท่ี ท่ี จะมอบ
และรับมอบอํานาจไวในขอตกลงนั้นดวย

ใหไว ณ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒
   ชวน หลีกภัย
   นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๕๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติใหเจาหนาท่ีผู มีอํานาจท่ีจะพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครอง
อาจมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีซ่ึงอยูใตบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีอ่ืนเปนผูดําเนินการได จึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ การใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของผูอยูใตบังคับของคําส่ังทางปกครอง ใหเปนอํานาจของเจาหนาท่ีดังตอไปนี้

(๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปน
เจาหนาท่ีในสังกัดของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานปลัดทบวง
แลวแตกรณี

(๒) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ในกรณีท่ีผู ทําคําส่ังทางปกครองเปนเจาหนาท่ี
ในสังกัดของกรมหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี

(๓) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนเจาหนาท่ีของราชการสวนภูมิภาค
ในจังหวัด

(๔) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครอง
เปนเจาหนาท่ีของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ แลวแตกรณี

(๕) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ
ปลัดเมืองพัทยา ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนเจาหนาท่ีในสังกัดของกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง องคการบริหารสวนจังหวัด หรือเมืองพัทยา แลวแตกรณี

(๖) ผูบริหารหรือคณะผูบริหารทองถ่ินอ่ืนนอกจาก (๕) โดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด
ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนทองถ่ิน

(๗) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนเอกชน ซ่ึงมีอํานาจ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด

(๘) เจาหนาท่ีผู มีอํานาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แลวแตกรณี
ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนเอกชนซ่ึงไดรับแตงตั้งหรือไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีดังกลาว
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ขอ ๒ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามขอ ๑ เปนผูทําคําส่ังทางปกครอง ใหเจาหนาท่ีดังกลาว
แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครอง

ขอ ๓ ความในขอ ๑ และขอ ๒ มิใหใชบังคับกับกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดเร่ืองผูมีอํานาจส่ังยึด
หรืออายัดหรือขายทอดตลาดไวโดยเฉพาะ

ใหไว ณ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒
     ชวน หลีกภัย
    นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๕๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติวา ผูมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด ใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองในกรณีท่ีผูอยูในบังคับของคําส่ัง
ทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามไดแก

(๑) รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกินสองหม่ืนบาทตอวัน
สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร

(๒) คณะกรรมการตามกฎหมายมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไม เกิน
สองหม่ืนบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร

(๓) ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเทียบเทาปลัดกระทรวง
หรืออธิบดี มีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกินหนึ่งหม่ืนหาพันบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร

(๔) ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทาง
ปกครองไดไมเกินหนึ่งหม่ืนหาพันบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองท่ีอยู ในเขตจังหวัด
หรือเขตกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี

(๕) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกิน
หนึ่งหม่ืนบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองท่ีอยูในเขตจังหวัด

(๖) นายอําเภอมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทตอวัน สําหรับ
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองท่ีอยูในเขตอําเภอ

(๗) ผูบริหารทองถ่ินหรือคณะผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครอง
ไดไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองท่ีอยูในเขตอํานาจ

(๘) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครอง
ไดไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร

(๙) พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกิน
หาพันบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองท่ีอยูในเขตอํานาจ
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(๑๐) เอกชนซ่ึงไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐอาจใชมาตรการปรับทางปกครองได
สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร โดยเสนอใหรัฐมนตรีผูรักษาการ
ตามกฎหมาย เปนผูพิจารณากําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองเปนรายกรณีไป แตท้ังนี้ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทตอวัน

ขอ ๒ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตามขอ ๑ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เห็นวาการ
กําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองตามอํานาจท่ีมีอยู ไมเพียงพอท่ีจะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงค เจาหนาท่ีอาจเสนอ
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแลซ่ึงมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองสูงกวาตน
เปนผูกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองก็ได

ขอ ๓ ใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองดําเนินการบังคับใหมีการชําระ
คาปรับทางปกครองทุกสิบหาวัน

ขอ ๔  ใหเจาหนาท่ีออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูท่ีชําระคาปรับไวเปนหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินใหมีขอความแสดงวาเปนคาปรับทางปกครองตามกรณีใดและใหบันทึกการชําระ

คาปรับทางปกครองไวในตนเร่ืองดวย

ใหไว ณ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒
   ชวน หลีกภัย
   นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๕๘ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติใหเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครองในแตละระดับมีอํานาจ
กําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองเพ่ือบังคับแกผูฝาฝนหรือ ไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครอง จึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองออกกฎกระทรวง
ไวดังตอไปนี้

เจาพนักงานท่ีจะเปนพยานในการวางหนังสือหรือปดหนังสือเพ่ือแจงคําส่ังทางปกครอง การนัด
พิจารณา หรือการอยางอ่ืนท่ีจะตองแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบ ในกรณีท่ีผูรับไมยอมรับหรือไมมีผูรับ ไดแก

(๑) เจาพนักงานตํารวจ
(๒) ขาราชการสวนกลาง
(๓) เจาพนักงานผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ี ไดแก

(ก) กํานัน
(ข) แพทยประจําตําบล
(ค) สารวัตรกํานัน
(ง) ผูใหญบาน
(จ) ผูชวยผูใหญบาน
(ฉ) ขาราชการสวนทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
(ช) ขาราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด

ใหไว ณ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒
   ชวน หลีกภัย
   นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติวา การวางหนังสือหรือปดหนังสือหากไดกระทําตอหนาเจาพนักงานตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงท่ีไปเปนพยานใหถือวาไดมีการแจงคําส่ังทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอยางอ่ืน
ท่ีเจาหนาท่ีตองแจงแลว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอํานาจตามความใน (๒) ของบทนิยาม “คําส่ังทางปกครอง” ในมาตรา ๕ และมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ใหการดําเนินการของเจาหนาท่ีดังตอไปนี้ เปนคําส่ังทางปกครอง
๑.  การดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาหรือใหสิทธิประโยชนในกรณีดังตอไปนี้

(๑) การส่ังรับหรือไมรับคําเสนอขาย รับจาง แลกเปล่ียน ใหเชา ซ้ือ เชา หรือใหสิทธิ
ประโยชน

(๒) การอนุมัติส่ังซ้ือ จาง แลกเปล่ียน เชา ขาย ใหเชา หรือใหสิทธิประโยชน
(๓) การส่ั งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนินการอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน
(๔) การส่ังใหเปนผูท้ิงงาน

๒. การใหหรือไมใหทุนการศึกษา

ใหไว ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
       ชวน  หลีกภัย
       นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีคําส่ังของเจาหนาท่ีในบางกรณีอาจมีปญหาการ
ตีความวาเปนคําส่ังทางปกครองหรือไม และคําส่ังดังกลาวมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล
และประโยชนสาธารณะ เพ่ือใหการออกคําส่ังท่ีเปนปญหานี้ดําเนินไปดวยความเปนธรรม สมควรกําหนดใหเปน
คําส่ังทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้
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พระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

เปนปท่ี ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติ
“หนวยงานทางปกครอง” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน

และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทาง
ปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง

“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา
(๑) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง
(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมายใหอํานาจในการ

ออกกฎ คําส่ัง หรือมติใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล และ

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนท่ี ๙๔ ก/หนา ๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒
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(๓) บุคคลท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาของรัฐ
ตาม (๑) หรือ (๒)

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายท่ีมีการจัด
องคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย

“ตุลาการศาลปกครอง” หมายความวา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครอง
ช้ันตน

“ก.ศป.” หมายความวา คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
“คูกรณ”ี หมายความวา ผูฟองคดี ผู ถูกฟองคดี และใหหมายความรวมถึงบุคคลหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงเขามาเปนคูกรณีดวยการรองสอด ไมวาจะโดยความสมัครใจเอง หรือโดยถูกคําส่ังศาลปกครอง
เรียกเขามาในคดี ท้ังนี้ เนื่องจากเปนผูมีสวนไดเสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้นและเพ่ือประโยชนแหงการ
ดําเนินกระบวนพิจารณา ใหรวมถึงผูมีสิทธิกระทําการแทนดวย

“คําฟอง” หมายความวา การเสนอขอหาตอศาลไมวาจะไดเสนอตอศาลปกครองช้ันตนหรือศาล
ปกครองสูงสุด ไมวาจะไดเสนอในขณะท่ีเร่ิมคดีโดยคําฟองหรือคํารองขอ หรือเสนอในภายหลังโดยคําฟองเพ่ิมเติม
หรือแกไข หรือฟองแยง หรือโดยสอดเขามาในคดีไมวาดวยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีคําขอให
พิจารณาใหม

“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ
ขอบังคับ หรือบทบัญญัติ อ่ืนท่ี มีผลบังคับเปนการท่ัวไป โดยไมมุ งหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ

“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาท่ีคู สัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงาน
ทางปกครองหรือเปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีใหจัดทําบริการ
สาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรา ๔ ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศท่ีออกโดยท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดหรือ ก.ศป. หรือ ก.ศป. โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เม่ือประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๖ ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๔ และ
มาตรา ๖๖ ตองสงใหสภาผูแทนราษฎรในวันท่ีออกระเบียบดังกลาว เพ่ือใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบได
ถาตอมามีการเสนอญัตติและสภาผู แทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีสงระเบียบดังกลาว ใหสภาผู แทนราษฎร
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่ งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ี มีอยู  ใหยกเลิกระเบียบใดไมวาท้ังหมดหรือบางสวน
ใหท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดําเนินการใหเปนไปตามนั้น

กําหนดวันตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม
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หมวด ๑
การจัดต้ังและเขตอํานาจศาลปกครอง

มาตรา ๗ ศาลปกครองแบงออกเปนสองช้ัน คือ
(๑) ศาลปกครองสูงสุด
(๒) ศาลปกครองช้ันตน ไดแก

(ก) ศาลปกครองกลาง
(ข) ศาลปกครองในภูมิภาค

มาตรา ๘ ใหจัดตั้งศาลปกครองสูงสุดขึ้นมีท่ีตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกลเคียง
ใหจัดตั้งศาลปกครองกลางขึ้นมีท่ีตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกลเคียงโดยมีเขตตลอด

ทองท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

ในระหวางท่ีศาลปกครองในภูมิภาคยังมิไดมีเขตอํานาจในทองท่ีใดใหศาลปกครองกลางมีเขตอํานาจ
ในทองท่ีนั้นดวย

บรรดาคดีท่ีเกิดขึ้นนอกเขตอํานาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสามจะยื่นฟองตอ
ศาลปกครองกลางก็ได ท้ังนี้ ใหอยูในดุลพินิจของศาลนั้นท่ีจะไมรับพิจารณาพิพากษาคดีท่ียื่นฟองเชนนั้นได
เวนแตคดีท่ีโอนมาตามหลักเกณฑของการพิจารณาคดีปกครอง

การจัดตั้งและการกําหนดเขตอํานาจของศาลปกครองในภูมิภาค ใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ
โดยคํานึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะกําหนดใหเขตอํานาจศาลปกครอง
ในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได

ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค จะเปดทําการเม่ือใดใหประธาน
ศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันเปดทําการของศาลปกครอง

มาตรา ๙  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังในเร่ืองดังตอไปนี้
(๑) คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดย

ไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําส่ังหรือการกระทําอ่ืนใดเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจ หนาท่ีหรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระ
สําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม
หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใช
ดุลพินิจโดยมิชอบ

(๒) คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร
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(๓) คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน
หรือจากการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร

(๔) คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง
(๕) คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐฟองคดีตอศาล

เพ่ือบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด
(๖) คดีพิพาทเก่ียวกับเร่ืองท่ีมีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
เร่ืองดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง
(๑) การดําเนินการเก่ียวกับวินัยทหาร
(๒) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
(๓) คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสิน

ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอ่ืน

มาตรา ๑๐ ศาลปกครองช้ันตนมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอยูในอํานาจศาลปกครอง เวนแต
คดีท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๑๑ ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี้
(๑) คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามท่ีท่ีประชุมใหญ

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนด
(๒) คดีพิพาทเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎท่ีออกโดยคณะ

รัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๓) คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด
(๔) คดีท่ีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองช้ันตน

หมวด ๒
ตุลาการศาลปกครอง

มาตรา ๑๒ ในศาลปกครองสูงสุด ใหมีตําแหนงตุลาการศาลปกครอง ดังตอไปนี้
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(๒) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(๓) ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
(๔) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ท้ังนี้ ตามจํานวนท่ี ก.ศป. กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
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มาตรา ๑๓ ผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาป
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร สังคม

ศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ ท่ี ก.ศป. กําหนด และ
(๔) มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(ก) เปนหรือเคยเปนกรรมการรางกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยรองทุกข หรือกรรมการกฤษฎีกา
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครอง

ช้ันตน
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือเทียบเทา

หรือ ตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขต

หรือเทียบเทา
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาหรือตําแหนง

อ่ืนในหนวยงานของรัฐท่ีเทียบเทาตามท่ี ก.ศป. ประกาศกําหนด
(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร

เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยหรือศาสตราจารยพิเศษ

(ช) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวายี่สิบป และมีประสบการณ
ในคดีปกครองตามหลักเกณฑท่ี ก.ศป. ประกาศกําหนด

มาตรา ๑๔ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตองไมมีลักษณะตองหามในขณะดํารงตําแหนง
ดังตอไปนี้

(๑) เปนขาราชการอ่ืนซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือ

ผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เปนกรรมการในหนวยงานของรัฐ เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.ศป.
(๖) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายกัน

ในหางหุนสวนบริษัท
(๗) เปนทนายความหรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารงตําแหนง หรือประกอบการใดๆ

อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนด
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มาตรา ๑๕ ให ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และมีความเหมาะสม
ท่ีจะแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวใหเสนอรายช่ือตอนายกรัฐมนตรีและใหนายกรัฐมนตรีนํารายชื่อ
ดังกลาวเสนอขอความเห็นชอบตอวุฒิสภาภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรายช่ือ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

ให ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งเปนประธานศาลปกครองสูงสุด
แลวใหเสนอช่ือตอนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีนําเสนอขอความเห็นชอบตอวุฒิสภาภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีไดรับการเสนอช่ือ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง

การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนใดใหดํารงตําแหนงรองประธานศาลปกครองสูงสุด
และตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด ให ก.ศป. พิจารณาคัดเลือก แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป

วิธีการคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหนา
คณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๑๖ ผูซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหดํารงตําแหนงตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ผูใดมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ ตองลาออกจากการท่ีเปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานให
เปนท่ีเช่ือไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการใดๆ อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอนายกรัฐมนตรี
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีวุฒิสภาใหความเห็นชอบ

มาตรา ๑๗ ในศาลปกครองช้ันตนแตละศาล ใหมีตําแหนงตุลาการศาลปกครอง ดังตอไปนี้
(๑) อธิบดีศาลปกครองช้ันตน
(๒) รองอธิบดีศาลปกครองช้ันตน
(๓) ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตน
(๔) ตุลาการศาลปกครองช้ันตน
ท้ังนี้ ตามจํานวนท่ี ก.ศป. กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

มาตรา ๑๘ ผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองช้ันตนตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร

สังคมศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ี ก.ศป. กําหนด และ
(๔) มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเปนพนักงานผูรับผิดชอบสํานวน หรือเลขานุการ
กรรมการรางกฎหมายในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมนอยกวาสามป
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(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงพนักงานคดีปกครอง
ในระดับท่ี ก.ศป. กําหนด

(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาล
แพงหรือศาลอาญาหรือเทียบเทา หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง

(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงอัยการจังหวัดหรือเทียบเทา
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการ

พลเรือนระดับ ๘ หรือตําแหนงอ่ืนในหนวยงานของรัฐท่ีเทียบเทา ท้ังนี้ ตามท่ี ก.ศป. ประกาศกําหนด
(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร

เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยพิเศษไมนอยกวาสามป

(ช) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหนวยงาน
ของรัฐนับแตสําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวาสิบป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากฎหมาย
มหาชนและรับราชการในหนวยงานของรัฐนับแตสําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวาหกป

(ซ) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวาสิบสองป และมีประสบการณ
ในคดีปกครองตามหลักเกณฑท่ี ก.ศป. ประกาศกําหนด

ใหนําความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกตุลาการในศาลปกครองช้ันตนโดยอนุโลม

มาตรา ๑๙ ให ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ และมีความเหมาะสม
ท่ีจะแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองช้ันตน แลวใหเสนอรายช่ือตอนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีนําความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

ให ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองช้ันตน เพ่ือดํารงตําแหนงอธิบดีศาลปกครองช้ันตน
รองอธิบดีศาลปกครองช้ันตน และตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตน แลวใหเสนอรายช่ือตอนายกรัฐมนตรี
และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

ใหนําความในมาตรา ๑๕ วรรคส่ี มาใชบังคับแกการแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองช้ันตนโดยอนุโลม

มาตรา ๒๐ กอนเขารับหนาท่ีตุลาการศาลปกครองคร้ังแรก ตุลาการศาลปกครองตองถวายสัตย
ปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้

“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระ
มหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีในพระปรมาภิไธยดวยความซ่ือสัตยสุจริตโดยปราศจากอคติท้ังปวง เพ่ือใหเกิด
ความยุติธรรมแกประชาชน และความสงบสุขแหงราชอาณาจักรท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ”
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มาตรา ๒๑ ตุลาการศาลปกครองพนจากตําแหนงเม่ือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ส้ินปงบประมาณท่ีตุลาการศาลปกครองผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ เวนแตจะผานการ

ประเมินสมรรถภาพใหดํารงตําแหนงตอไปตามมาตรา ๓๑
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสม

ประกอบ
(๗) เปนโรคหรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมท่ีจะเปนตุลาการศาลปกครองตามท่ีระบุไว

ในประกาศท่ี ก.ศป. กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(๘) ถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๒๒
(๙) ถูกไลออกตามมาตรา ๒๓
การพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งนอกจาก (๑) ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนง

มาตรา ๒๒ ตุลาการศาลปกครองตองประพฤติตนตามวินัยแหงการเปนตุลาการศาลปกครอง
ตามท่ี ก.ศป. กําหนด

ก.ศป. อาจมีมติใหตุลาการศาลปกครองผูใดออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ ไดในกรณี ท่ีกฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผู ถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แตการใหออกจาก
ราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนใหทําไดในกรณีดังตอไปนี้ดวย

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีบกพรองอยางรายแรงหรือประพฤติตนไมสมควรตามท่ีกําหนดในวินัยแหง
การเปนตุลาการศาลปกครอง

(๒) หยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการได
โดยสมํ่าเสมอแตไมถึงเหตุทุพพลภาพ

(๓) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

(๔) มีกรณีตามมาตรา ๒๑ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)

มาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจมีมติไลตุลาการศาลปกครองออกไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาท่ีราชการ
(๒) กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามท่ีกําหนดในวินัยแหงการเปนตุลาการศาลปกครอง
(๓) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ
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มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาใหตุลาการศาลปกครองพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒)
หรือ (๔) ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๔) หรือ (๗) หรือตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือ (๒) ให ก.ศป. ตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
ประกอบดวยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองช้ันตนจํานวนส่ีคน และกรรมการขาราชการ
พลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนซ่ึงไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ เพ่ือทําการสอบสวน

ในการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลใด
ใหขอเท็จจริง ใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีสอบสวนได

ในระหวางการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ถา ก.ศป. เห็นวาการใหผูถูกสอบสวนหรือ
พิจารณาปฏิบัติหนาท่ีตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการจะมีมติใหพักราชการก็ได

การใหพักราชการนั้น ใหพักตลอดเวลาท่ีสอบสวนหรือพิจารณา เม่ือสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จแลว
ถาปรากฏวาผูถูกใหพักราชการมิไดกระทําการตามท่ีถูกสอบสวนหรือพิจารณา ก็ใหผูนั้นคงอยูในราชการตามเดิม

วิธีการสอบสวนและสิทธิของผูถูกกลาวหาและบุคคลท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.ศป.
กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๒๕ ตุลาการศาลปกครองผูใดพนจากตําแหนงไปโดยมิไดมีความผิดและมิใชเปนการ
พนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๕) มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจพิจารณาคัดเลือกผูนั้น
ใหกลับเขารับราชการเปนตุลาการศาลปกครองในตําแหนงไมสูงกวาตําแหนงเดิมหรือเทียบเทาก็ได ถาผูนั้น
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ แลวแตกรณี

มาตรา ๒๖ ตุลาการศาลปกครองผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ ใหยื่นหนังสือขอลาออก
เม่ือประธานศาลปกครองสูงสุดส่ังอนุญาตแลวใหถือวาพนจากตําแหนง

ในกรณีท่ีตุลาการศาลปกครองลาออกเพ่ือดํารงตําแหนงท่ีกําหนดโดยรัฐธรรมนูญ ตําแหนงทาง
การเมือง หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง ใหการลาออกมีผลตั้งแตวันท่ีผูนั้นลาออก

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นวาจําเปน เพ่ือประโยชนแก
ทางราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินสามเดือน นับแตวันท่ีขอลาออกก็ได

มาตรา ๒๗ การยายตุลาการศาลปกครองผูใดไปดํารงตําแหนงอ่ืนในศาลปกครองจะตองไดรับ
ความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผูนั้น และใหประธานศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจแตงตั้งได โดยความ
เห็นชอบของ ก.ศป. ตามระเบียบท่ีก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ความในวรรคหนึ่ งมิใหใชบังคับกับการเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น หรือเปนการยายประจําป
หรือเปนกรณีท่ีอยูในระหวาง ถูกดําเนินการทางวินัย หรือตกเปนจําเลยในคดีอาญาท่ีศาลมีคําส่ังประทับฟองแลว
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มาตรา ๒๘ ประธานศาลปกครองสูงสุดตองรับผิดชอบใหงานของศาลปกครองเปนไปโดยเรียบรอย
ตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยมีรองประธาน
ศาลปกครองสูงสุดชวยปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย

อธิบดีศาลปกครองช้ันตนตองรับผิดชอบใหงานของศาลนั้นเปนไปโดยเรียบรอยตามระเบียบท่ี
ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยมีรองอธิบดีศาลปกครองช้ันตน
ชวยปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีอธิบดีศาลปกครองช้ันตนมอบหมาย

ในกรณี ท่ีตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองช้ันตนวางลง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีได  ใหรองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครองช้ันตน หรือตุลาการศาลปกครองอ่ืนแลวแตกรณี
ปฏิบัติหนาท่ีแทนตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ผูปฏิบัติหนาท่ีแทนยอมมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน

มาตรา ๒๙ การเปล่ียนแปลงตุลาการศาลปกครองในองคคณะหนึ่งองคคณะใดเนื่องจาก
ตุลาการศาลปกครองผูใดพนจากตําแหนง ถูกพักราชการ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืน เจ็บปวย หรือมีเหตุ
จําเปนอ่ืนทําใหไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหเปนไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด

ตุลาการศาลปกครองซ่ึงเขามาแทนท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจตรวจสํานวนและลงลายมือช่ือ
ในคําพิพากษาได

มาตรา ๓๐ ตุลาการศาลปกครองใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามบัญชีทายพระ
ราชบัญญัตินี้

เม่ือเร่ิมตนปงบประมาณประจําป ใหตุลาการศาลปกครองแตละคนไดรับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงเพ่ิมขึ้นจากเดิมท่ีไดรับอยูเปนจํานวนเทากับอัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของปท่ีลวงมา
ท่ีกระทรวงพาณิชยคํานวณเพ่ือใชในราชการ

ตุลาการศาลปกครองใหไดรับคาพาหนะเดินทาง คาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนในกรณีเดินทางไปราชการ
ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา

เพ่ือประโยชนในการรับบําเหน็จบํานาญ ใหตุลาการศาลปกครองเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ในการนี้ใหสํานักงานศาลปกครองเปนเจาหนาท่ีควบคุมการเกษียณอายุของ
ตุลาการศาลปกครอง

มาตรา ๓๑ ให ก.ศป. จัดใหมีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของตุลาการศาลปกครอง
ท่ีจะมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณในปงบประมาณถัดไป

หลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบ
ท่ี ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการศาลปกครองซ่ึงผานการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึ่ง ใหดํารงตําแหนงตอไปไดจนถึง
วันส้ินปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
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มาตรา ๓๒ ใหกรณีท่ีขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใดไดรับแตงตั้ง
เปนตุลาการศาลปกครองเพ่ือประโยชนในการรับบําเหน็จบํานาญ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูนั้น
ในขณะท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนเวลาราชการของตุลาการศาลปกครองผูนั้น
และใหนํากฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการแลวแตกรณี
มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๓ เคร่ืองแบบตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแตงกายใหเปนไปตามท่ี ก.ศป.
ประกาศ กําหนด

วันและเวลาทํางาน วันหยุดราชการและการลาหยุดราชการของตุลาการศาลปกครองใหเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ี ก.ศป. ประกาศกําหนด

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหตุลาการศาลปกครองเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๓
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

มาตรา ๓๕ กรรมการตุลาการศาลปกครองผูทรงคุณวุฒิใน ก.ศป. ตามมาตรา ๒๗๙ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ ง (๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตองเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนหกคนซ่ึงไดรับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเปนตุลาการ
ในศาลปกครองช้ันตนจํานวนสามคนซ่ึงไดรับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองช้ันตน

(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ ง (๓) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔

ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนเลขานุการของ ก.ศป.

มาตรา ๓๖ การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในการนี้ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
จัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลผูมีสิทธิไดรับเลือก โดยแยกเปนประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาล
ปกครองช้ันตนสงไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองช้ันตน แลวแตกรณีและใหแจง
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะทําการเลือกไปดวย
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ใหมีคณะกรรมการดําเนินการเลือกประกอบดวยเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ตุลาการศาล
ปกครองสามคน และคณบดีคณะนิติศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามคนซ่ึงประธานศาลปกครองสูงสุด
เปนผูคัดเลือกเปนกรรมการมีหนาท่ีในการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกกรรมการตุลาการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง
การตรวจนับคะแนนและการประกาศผลการเลือก

ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลใหการเลือกเปนไปโดยถูกตองและเรียบรอย

มาตรา ๓๗ การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยซ่ึงไดรับเลือกจากวุฒิสภา ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาเสนอ
รายช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรจํานวนหกคนตอวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาตอไป

มาตรา ๓๘ การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยซ่ึงไดรับเลือกจากคณะรัฐมนตรี ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรจะได
รับเลือกตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาลงมติ

มาตรา ๓๙ กรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ ง (๑) และ (๒)
ใหอยูในตําแหนงคราวละสองปโดยอาจไดรับเลือกใหมไดอีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได

ถาตําแหนงวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเพ่ือใหมีการเลือกซอมภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี
ตําแหนงวางลง เวนแตวาระการอยูในตําแหนงของกรรมการผูนั้นจะเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการ
เลือกซอมก็ได

กรรมการตุลาการศาลปกครองซ่ึงไดรับเลือกซอมใหอยู ในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยู
ของผูซ่ึงตนแทน

มาตรา ๔๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา
๓๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) พนจากตําแหนงเม่ือ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากตําแหนงตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการในศาลปกครองช้ันตน ในกรณี

ท่ีเปนกรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๑)
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔

มาตรา ๔๑ การประชุมของ ก.ศป. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม

ถาประธานศาลปกครองสูงสุดไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานศาลปกครอง
สูงสุดปฏิบัติหนาท่ีแทน ถาไมมีรองประธานศาลปกครองสูงสุด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือก
กรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม
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ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการใน ก.ศป. วางลง ใหกรรมการท่ีเหลือปฏิบัติหนาท่ีตอไปได แตตองมี
กรรมการเหลือพอท่ีจะเปนองคประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

ให ก.ศป. มีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการประชุมและการลงมติ
ให ก.ศป. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการใดๆ ไดตามความเหมาะสม

หมวด ๔
วิธีพิจารณาคดีปกครอง

สวนท่ี ๑
การฟองคดีปกครอง

มาตรา ๔๒ ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดย
มิอาจหลีกเล่ียงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐหรือ
มีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแกไข
หรือบรรเทาความเดือนรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามท่ีกําหนดในมาตรา ๗๒
ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง

ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายใน
เร่ืองใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเร่ืองนั้นจะกระทําไดตอเม่ือมีการดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการดังกลาวและไดมีการส่ังการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการส่ังการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่
กฎหมายนั้นกําหนด

มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวากฎหรือการกระทําใดของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐไมชอบดวยรัฐธรรมนูญใหมีสิทธิเสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาลปกครองได
ในการเสนอความเห็นดังกลาวผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีสิทธิและหนาท่ีเสมือนหนึ่งเปนผูมีสิทธิฟองคดี
ตามมาตรา ๔๒

มาตรา ๔๔ การดําเนินการท้ังปวงเก่ียวกับการฟอง การรองสอด การเรียกบุคคลหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐเขามาเปนคูกรณีในคดี การดําเนินกระบวนพิจารณาการรับฟงพยานหลักฐาน และการ
พิพากษาคดีปกครอง นอกจากท่ีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
โดยระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
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มาตรา ๔๕ คําฟองใหใชถอยคําสุภาพและตองมี
(๑) ช่ือและท่ีอยูของผูฟองคดี
(๒) ช่ือหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของอันเปนเหตุแหงการฟองคดี
(๓) การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการฟองคดี พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณ

ตามสมควรเก่ียวกับการกระทําดังกลาว
(๔) คําขอของผูฟองคดี
(๕) ลายมือช่ือของผูฟองคดี ถาเปนการยื่นฟองคดีแทนผู อ่ืนจะตองแนบใบมอบฉันทะ

ใหฟองคดีมาดวย
คําฟองใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขาใจไดใหสํานักงาน

ศาลปกครอง ใหคําแนะนําแกผูฟองคดีเพ่ือดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมคําฟองนั้นใหถูกตอง ในการนี้ใหถือวันท่ียื่นฟอง
คร้ังแรกเปนหลัก ในการนับอายุความ

ในกรณีท่ีมีผูประสงคจะฟองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหลานั้นอาจยื่นคําฟอง
รวมกันเปนฉบับเดียว โดยจะมอบหมายใหผูฟองคดีคนใดเปนผูแทนของผูฟองคดีทุกคนในการดําเนินคดีตอไปก็ได
ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาการกระทําของผูแทนผูฟองคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคน

การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหส่ังใหใชเงินหรือสงมอบ
ทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ
สองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท

ในการดําเนินกระบวนพิจารณา คูกรณีจะดําเนินการท้ังปวงดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจ
ใหทนายความหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงมีคุณสมบัติตามระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด
เพ่ือฟองคดีหรือดําเนินการแทนได

มาตรา ๔๖ คําฟองใหยื่นตอพนักงานเจาหนาท่ีของศาลปกครอง ในการนี้อาจยื่นคําฟองโดยสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได และเพ่ือประโยชนในการนับอายุความ ใหถือวาวันท่ีสงคําฟองแกเจาพนักงานไปรษณีย
เปนวันท่ียื่นคําฟองตอศาลปกครอง

มาตรา ๔๗ การฟองคดีท่ีอยู ในเขตอํานาจของศาลปกครองช้ันตน ใหยื่นฟองตอศาลปกครองช้ันตน
ท่ีผูฟองคดีมีภูมิลําเนาหรือท่ีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองช้ันตนนั้น

การฟองคดีท่ีอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองสูงสุด ใหยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีท่ีศาลปกครองใดพิพากษาวาคดีท่ีฟองตอศาลปกครองนั้นอยู ในเขตอํานาจของศาลปกครองอ่ืน

ใหสงคําฟองนั้นไปใหศาลปกครองท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือพิจารณา ในกรณีท่ีศาลปกครองช้ันตนมีความเห็นขัดแยงกัน
ในเร่ืองเขตอํานาจศาล ใหศาลปกครองท่ีรับคําฟองไวหลังสุดเสนอความเห็นตอศาลปกครองสูงสุดเพ่ือมีคําส่ังใน
เร่ืองเขตอํานาจศาล
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การพิจารณาคดีท่ียื่นไวตอศาลปกครองใดจะตองกระทําในศาลปกครองนั้นตามวันเวลาทําการ
เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปนหรือเพ่ือความสะดวกของคูกรณี ศาลปกครองจะส่ังใหดําเนินการพิจารณา
ในสถานท่ีอ่ืนหรือในวันหยุดหรือในวันเวลาใดก็ได

มาตรา ๔๘ ใหประธานศาลปกครองสูงสุดเปนผูประกาศสถานท่ีตั้ง และวันเวลาทําการตามปกติ
ของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา

ศาลปกครองแหงหนึ่งๆ อาจมีสถานท่ีทําการเฉพาะการไดตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามท่ีประธานศาล
ปกครองสูงสุดจะไดประกาศสถานท่ีตั้งและวันเวลาทําการของสถานท่ีทําการเฉพาะการในราชกิจจานุเบกษา

ท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจกําหนดใหการยื่นฟอง และการดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระทํา ณ สถานท่ีทําการเฉพาะการของศาล
ปกครองก็ได

มาตรา ๔๙ การฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีรู หรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี หรือนับแตวันท่ีพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงาน
ทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดและไมไดรับหนังสือช้ีแจงจาก
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐหรือไดรับแตเปนคําช้ีแจงท่ีผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี
เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน

มาตรา ๕๐ คําส่ังใดท่ีอาจฟองตอศาลปกครองได ใหผูออกคําส่ังระบุวิธีการยื่นคําฟองและ
ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําส่ังดังกลาวดวย

ในกรณีท่ีปรากฏตอผูออกคําส่ังใดในภายหลังวา ตนมิไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่งใหผูนั้นดําเนินการ
แจงขอความซ่ึงพึงระบุตามวรรคหนึ่งใหผูรับคําส่ังทราบโดยไมชักชา ในกรณีนี้ใหระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟอง
เร่ิมนับใหมนับแตวันท่ีผูรับคําส่ังไดรับแจงขอความดังกลาว

ถาไมมีการแจงใหมตามวรรคสองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองมีกําหนดนอยกวาหนึ่งป
ใหขยายเวลาสําหรับยื่นคําฟองเปนหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับคําส่ัง

มาตรา ๕๑ การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแต
วันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันท่ีมีเหตุแหงการฟองคดี

มาตรา ๕๒ การฟองคดีปกครองท่ีเก่ียวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล
จะยื่นฟองคดีเม่ือใดก็ได

การฟองคดีปกครองท่ียื่นเม่ือพนกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถาศาลปกครองเห็นวาคดีท่ียื่นฟองนั้น
จะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได
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มาตรา ๕๓ ในกรณีท่ีคูกรณีฝายหนึ่ งถึงแกความตายกอนศาลปกครองพิพากษาคดีใหศาลปกครอง
รอการพิจารณาไปจนกวาทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดก หรือผูสืบสิทธิของคูกรณีผูนั้นจะมีคําขอ
เขามาแทนท่ีคูกรณีผู ถึงแกความตาย หรือผู มีสวนไดเสียจะมีคําขอเขามา โดยมีคําขอเขามาเองหรือโดยที่ศาลหมายเรียก
ใหเขามา เนื่องจากคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดมีคําขอ คําขอเชนวานี้จะตองยื่นภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีคูกรณี
ผูนั้นถึงแกความตาย

ถาไมมีคําขอของบุคคลดังกลาว หรือไมมีคําขอของคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดภายในเวลาท่ีกําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ศาลปกครองจะมีคําส่ังจําหนายคดีนั้นก็ได

สวนท่ี ๒
การดําเนินคดีปกครอง

มาตรา ๕๔ ศาลปกครองสูงสุดตองมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอยางนอยหาคน จึงจะเปนองค
คณะพิจารณาพิพากษา

ศาลปกครองช้ันตนตองมีตุลาการในศาลปกครองช้ันตนอยางนอยสามคนจึงจะเปนองคคณะ
พิจารณาพิพากษา

มาตรา ๕๕ การพิจารณาพิพากษาคดีตองดําเนินการใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วแตตองเปดโอกาส
ใหคูกรณีช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําช้ีแจงของตนตามควรแกกรณีแตการช้ีแจงตองทําเปน
หนังสือเวนแตเปนกรณีท่ีศาลอนุญาตใหช้ีแจงดวยวาจาตอหนาศาล

คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลักฐานท่ีแตละฝายไดยื่นไวในสํานวน เวนแตกรณีใดมีกฎหมาย
คุมครองใหไมตองเปดเผยหรือศาลปกครองเห็นวาจําเปนตองไมเปดเผยเพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินงาน
ของรัฐ แตกรณีท่ีไมเปดเผยดังกลาว ศาลปกครองจะนํามาใชรับฟงในการพิจารณาพิพากษาคดีไมได

ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงไดตามความ
เหมาะสม ในการนี้ ศาลปกครองจะรับฟงพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเช่ียวชาญหรือพยานหลักฐานอ่ืน
นอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีไดตามท่ีเห็นสมควร

พยานบุคคลหรือพยานผูเช่ียวชาญท่ีศาลปกครองเรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นตอศาล
ปกครองมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๕๖ เม่ือมีการฟองคดีตอศาลปกครองใด การจายสํานวนคดีในศาลปกครองนั้นใหประธาน
ศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองช้ันตนปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีท่ีมีการจัดองคคณะท่ีมีความเช่ียวชาญในประเภทคดีดานใดดานหนึ่งเปนการเฉพาะ
ตองจายสํานวนคดีใหตรงกับความเช่ียวชาญขององคคณะท่ีจัดไว

(๒) ในกรณีท่ีมีการแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบคดีขององคคณะ ตองจายสํานวนคดีท่ีมีมูลคดีเกิดขึ้น
ในพ้ืนท่ีใหแกองคคณะท่ีจัดไว
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(๓) ในกรณีท่ีไมมีการจัดองคคณะตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการจัดไวลักษณะเดียวกันหลาย
องคคณะหรือองคคณะท่ีรับผิดชอบคดีดังกลาวมีคดีคางการพิจารณาอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงหากจายสํานวนคดีใหแก
องคคณะนั้นจะทําใหคดีลาชาหรือกระทบกระเทือนตอความยุติธรรม ใหจายสํานวนคดีโดยใชวิธีการใดท่ีไมอาจ
คาดหมายไดลวงหนาวาจะจายสํานวนคดีใหแกองคคณะใด

เม่ือองคคณะในศาลปกครองใดไดรับสํานวนคดีแลว ใหตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุดหรือ
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตนในองคคณะนั้น แลวแตกรณี แตงตั้งตุลาการศาลปกครองในคณะของตน
คนหนึ่งเปนตุลาการเจาของสํานวน เพ่ือเปนผูดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงจากคําฟอง คําช้ีแจงของคูกรณี และ
รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ โดยมีพนักงานคดีปกครองเปนผูชวยดําเนินการตามท่ีตุลาการเจาของ
สํานวนมอบหมาย

เม่ือไดมอบสํานวนคดีใหแกตุลาการเจาของสํานวนคนใดแลว หรือไดจายสํานวนคดีใหแกองคคณะ
ใดแลว หามมิใหมีการเรียกคืนสํานวนคดีหรือโอนสํานวนคดี เวนแตกรณีดังตอไปนี้

(๑) เม่ือมีการโอนคดีตามท่ีระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด
(๒) เม่ือมีการคัดคานตุลาการเจาของสํานวนสําหรับกรณีเรียกคืนสํานวน หรือตุลาการศาล

ปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดคาน หรือไมครบองคคณะสําหรับกรณีโอนสํานวน
(๓) เม่ือตุลาการเจาของสํานวนหรือองคคณะพิจารณาพิพากษามีคดีคางการพิจารณาอยูเปน

จํานวนมากซ่ึงจะทําใหการพิจารณาคดีลาชา และตุลาการเจาของสํานวนหรือองคคณะพิจารณาพิพากษาขอสละ
สํานวนคดีท่ีตนรับผิดชอบอยู

มาตรา ๕๗ ใหตุลาการเจาของสํานวนทําหนาท่ีตรวจสอบและเสนอความเห็นในขอเท็จจริง
และขอกฎหมายตอองคคณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนดําเนินการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับคดีนั้น

ในระหวางการดําเนินการของตุลาการเจาของสํานวนตามวรรคหนึ่ง ใหเปดโอกาสใหคูกรณีได
ทราบถึงขออางหรือขอแยงของแตละฝาย และใหคูกรณีแสดงพยานหลักฐานของฝายตนเพ่ือยืนยันหรือหักลาง
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายได เม่ือตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาไดรวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพียงพอแลว
ใหตุลาการเจาของสํานวนทําความเห็นเสนอใหองคคณะพิจารณาพิพากษาเพ่ือพิจารณาคดีตอไป

ในการใหโอกาสคูกรณีตามวรรคสอง ใหตุลาการเจาของสํานวนกําหนดใหคูกรณีแสดงพยานหลักฐาน
ของฝายตนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถาคู กรณีมิไดปฏิบัติภายในระยะเวลาท่ี กําหนด ใหถือวาคู กรณีท่ีไมไดแสดงพยาน
หลักฐานนั้นไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง
แลวแตกรณี และใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาตอไปตามท่ีเห็นเปนการยุติธรรม

ในกรณีท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีใหลาชา ศาลปกครองจะรายงานผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล ผูควบคุม
หรือนายกรัฐมนตรี  เพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือส่ังการหรือลงโทษทางวินัยตอไปก็ได ท้ังนี้ โดยไมเปนการ
ตัดอํานาจท่ีศาลจะมีคําส่ังลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาล

การปฏิบัติหนาท่ีของตุลาการเจาของสํานวนและพนักงานคดีปกครองใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
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มาตรา ๕๘ กอนวันนั่งพิจารณาคดี ใหตุลาการเจาของสํานวนสงมอบสํานวนคดีใหผูแถลงคดี
ปกครองพิจารณา และใหผูแถลงคดีปกครองจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของตนในการวินิจฉัย
คดีนั้นเสนอตอองคคณะพิจารณาพิพากษา และใหมาช้ีแจงดวยวาจาตอองคคณะพิจารณาพิพากษาในวันนั่ง
พิจารณาคดีนั้น และใหมีสิทธิอยูรวมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพ่ือพิพากษาคดีนั้น และใหมีสิทธิ
อยูรวมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพ่ือพิพากษาคดีนั้นได แตไมมีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดีนั้น

ในการนั่งพิจารณาคดีใด ถาผูแถลงคดีปกครองเห็นวาขอเท็จจริงในการพิจารณาคดีเปล่ียนแปลงไป
ใหผูแถลงคดีปกครองจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของตนขึ้นใหมเสนอตอองคคณะพิจารณา
พิพากษาเพ่ือพิจารณาตอไป

ใหอธิบดีศาลปกครองช้ันตนหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแตงตั้งผูแถลงคดีปกครองจาก
ตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งในศาลนั้นท่ีมิใชตุลาการในองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น

ผูแถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแตงตั้งจากตุลาการศาลปกครองช้ันตนก็ได
การแตงตั้งและการปฏิบัติหนาท่ีของผูแถลงคดีปกครองใหเปนไปตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับคดีท่ีกําหนดในระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๕๙ ในการพิจารณาคดี ใหองคคณะพิจารณาพิพากษาจัดใหมีการนั่งพิจารณาคดีอยางนอย
หนึ่งคร้ังเพ่ือใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะพิจารณาพิพากษา

กอนการนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกใหสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนใหคูกรณีทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน ในการนี้ใหคูกรณีมีสิทธิยื่นคําแถลง รวมท้ังนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลง
ดังกลาวเพ่ือยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายเพ่ิมเติมตอองคคณะพิจารณาพิพากษาในวันนั่งพิจารณาคดี
แตจะไมมาแถลงดวยวาจาก็ได

มาตรา ๖๐ การนั่งพิจารณาคดีจะตองกระทําโดยเปดเผย
ในคดีเร่ืองใดเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ

ถาศาลปกครองเห็นสมควรจะหามมิใหมีการเปดเผยขอเท็จจริง หรือพฤติการณตางๆ ท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงคด ี
ซ่ึงปรากฏจากคําคูความหรือคําแถลงของคูกรณีหรือคําพยานหลักฐานท่ีไดสืบมาแลว ศาลปกครองจะมีคําส่ัง
ดังตอไปนี้ก็ได

(๑) หามประชาชนมิใหเขาฟงการพิจารณาท้ังหมดหรือบางสวน แลวดําเนินการพิจารณาไป
โดยไมเปดเผย หรือ

(๒) หามมิใหออกโฆษณาขอเท็จจริงหรือพฤติการณตางๆ เชนวานั้น
ไมวาศาลปกครองจะไดมีคําส่ังตามวรรคสองหรือไม มิให ถือวาการออกโฆษณาท้ังหมดหรือแตบางสวน

แหงคําพิพากษา หรือยอเร่ืองแหงคําพิพากษาโดยเปนกลางและถูกตองเปนการผิดกฎหมาย เวนแตในกรณีท่ีศาล
เห็นสมควรเพ่ือประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีหรือเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ
จะหามมิใหมีการเปดเผยขอความท้ังหมดหรือบางสวนแหงคําพิพากษานั้นก็ได
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มาตรา ๖๑ ใหตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดซ่ึงไดรับมอบหมายจากองคคณะมีอํานาจ
ดังตอไปนี้

(๑) มีคําส่ังเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของช้ีแจงขอเท็จจริง หรือ
ใหความเห็นเปนหนังสือเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานทางปกครองหรือของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของ

(๒) มีคําส่ังเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐสงวัตถุ เอกสารหรือพยาน
หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือใหความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด หรือสงผูแทนหรือเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานทาง
ปกครองนั้นมาช้ีแจงหรือใหถอยคําประกอบการพิจารณา

(๓) มีคําส่ังเรียกใหคูกรณีมาใหถอยคําหรือนําพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา
(๔) มีคําส่ังเรียกใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับคดีมาใหถอยคํา หรือใหสงพยานหลักฐานมาประกอบการ

พิจารณา
(๕) ไตสวนหรือมีคําส่ังในเร่ืองใดท่ีมิใชการวินิจฉัยช้ีขาดคดี ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในระเบียบ

ของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีจําเปน ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากตุลาการศาลปกครองมีอํานาจ

ไปตรวจสอบสถานท่ี บุคคล หรือส่ิงอ่ืนใดเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได

มาตรา ๖๒ ถาผูฟองคดีไดรับคําส่ังจากศาลปกครองใหมาใหถอยคํา หรือแสดงพยานหลักฐานแลว
ไมดําเนินการตามคําส่ังนั้นภายในระยะเวลาท่ีศาลปกครองกําหนดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ศาลปกครองจะส่ัง
ใหจําหนายคดีเสียก็ได

คดีท่ีศาลปกครองไดส่ังจําหนายตามวรรคหนึ่ง ถาภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีศาลปกครองมีคําส่ัง
ใหจําหนายคดี ผูฟองคดีแสดงใหเปนท่ีพอใจแกศาลปกครองไดวาการท่ีตนไมสามารถปฏิบัติตามคําส่ังของ
ศาลปกครองไดนั้น เปนเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควรศาลปกครองจะอนุญาตใหพิจารณาใหมหรือ
ฟองคดีใหมก็ได

มาตรา ๖๓ ตุลาการศาลปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษาหรือผูแถลงคดีปกครองอาจถูก
คัดคานไดตามเหตุแหงการคัดคานผู พิพากษาท่ีบัญญัติ ไวในประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพง
รวมท้ังเหตุอ่ืนใด อันมีสภาพรายแรงซ่ึงอาจทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม

การขอถอนตัวจากคดี การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน การส่ังใหผูถูกคัดคานงดการ
ปฏิบัติหนาท่ี และการส่ังใหผูอ่ืนเขาปฏิบัติหนาท่ีแทน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด

การส่ังใหตุลาการศาลปกครองผู ถูกคัดคานงดการพิจารณา ยอมไมกระทบกระเทือนถึงการกระทําใดๆ
ของตุลาการศาลปกครองผูถูกคัดคานท่ีไดกระทําไปแลว

มาตรา ๖๔ นอกจากท่ีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ใหนําบทบัญญัติท่ีถือวาเปนการกระทํา
ละเมิดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม และเม่ือมีการละเมิดอํานาจศาล
ใหศาลปกครองมีอํานาจส่ังลงโทษไดดังนี้
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(๑) ตักเตือน โดยจะมีคําตําหนิเปนลายลักษณอักษรดวยหรือไมก็ได
(๒) ไลออกจากบริเวณศาล
(๓) ลงโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ
การส่ังลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลพึงใชอยางระมัดระวังและเทาท่ีจําเปนตามพฤติการณแหงกรณ ี

และหากเปนการส่ังลงโทษตาม (๓) ใหองคคณะอ่ืนท่ีมิใชองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเปนผูพิจารณาและ
ส่ังลงโทษ

มาตรา ๖๕ ผู ใดวิจารณการพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริต
ดวยวิธีการทางวิชาการ ผูนั้นไมมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล หรือดูหม่ินศาลหรือตุลาการ

มาตรา ๖๖ ในกรณีท่ีศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกข
ใหแกคูกรณีท่ีเก่ียวของเปนการช่ัวคราวกอนการพิพากษาคดี ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไมให
ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการช่ัวคราวและออกคําส่ังไปยังหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของใหปฏิบัติได ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐและปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐประกอบดวย

สวนท่ี ๓
คําพิพากษาหรือคําสั่งคดีปกครอง

มาตรา ๖๗ การทําคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองถาจะตองกระทําโดยตุลาการศาล
ปกครองหลายคน คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมากและในกรณีท่ีตุลาการ
ในศาลปกครองผูใดมีความเห็นแยงใหทําความเห็นแยงไวในคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น

มาตรา ๖๘ ถาประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะใหมีการวินิจฉัยปญหาใดหรือคดีใด
โดยท่ีประชุมใหญก็ได หรือมีกฎหมายหรือระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดใหวินิจฉัยปญหาใด
หรือคดีใดโดยท่ีประชุมใหญก็ใหวินิจฉัยโดยท่ีประชุมใหญ

ภายใตบังคับมาตรา ๖๓ ท่ีประชุมใหญนั้นใหประกอบดวยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทุกคน
ท่ีอยูปฏิบัติหนาท่ี แตตองมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และใหประธานศาล
ปกครองสูงสุดเปนประธานท่ีประชุมใหญ

คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญใหเปนไปตามเสียงขางมาก และถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด
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มาตรา ๖๙  คําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีปกครองของศาลปกครองอยางนอยตองระบุ
(๑) ช่ือผูยื่นคําฟอง
(๒) หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนเหตุแหงการฟองคดี
(๓) เหตุแหงการฟองคดี
(๔) ขอเท็จจริงของเร่ืองท่ีฟอง
(๕) เหตุผลแหงคําวินิจฉัย
(๖) คําวินิจฉัยของศาลในประเด็นแหงคดี
(๗) คําบังคับ ถามี โดยใหระบุหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองปฏิบัติตาม

คําบังคับไวดวย
(๘) ขอสังเกตเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาถามี
คําพิพากษาหรือคําส่ังตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือช่ือของตุลาการศาลปกครองท่ีนั่งพิจารณา และ

พิพากษาคดีหรือมีคําส่ังนั้น ถาตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุจําเปนไมสามารถลงลายมือช่ือได ใหอธิบดีศาลปกครอง
ช้ันตนหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแลวแตกรณี จดแจงเหตุดังกลาวไวในคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นดวย

เม่ือศาลปกครองไดอานผลแหงคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีปกครองในศาลปกครองโดยเปด
เผยในวันใดแลว ใหถือวาวันท่ีไดอานนั้นเปนวันท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง ในการนี้ใหศาลปกครองแจง
ใหคูกรณีทราบกําหนดวันอานผลแหงคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นเปนการลวงหนาตามสมควร

ถาไมมีคูกรณีมาศาลปกครองในวันนัดอานผลแหงคําพิพากษาหรือคําส่ังใหศาลปกครองงดการ
อานคําพิพากษาหรือคําส่ัง แลวบันทึกไวและใหถือวาวันท่ีบันทึกเปนวันท่ีศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง

ใหสํานักงานศาลปกครองจัดใหมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีปกครองไวท่ีศาลปกครอง เพ่ือให
ประชาชนเขาตรวจดูหรือขอสําเนาท่ีมีการรับรองถูกตองได โดยจะเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ท้ังนี้
ตามระเบียบท่ี ก.ศป. กําหนด

ใหสํานักงานศาลปกครองพิมพ เผยแพรคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีของศาลปกครองและ
ความเห็นของผูแถลงคดีปกครองตามมาตรา ๕๘

มาตรา ๗๐ คําพิพากษาศาลปกครองใหผูกพันคูกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตามคําบังคับนับแตวันท่ี
กําหนดในคําพิพากษาจนถึงวันท่ีคําพิพากษานั้นถูกเปล่ียนแปลงแกไขกลับหรืองดเสีย

ในกรณีท่ีเปนคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันตน ใหรอการปฏิบัติตามคําบังคับไวจนกวาจะพนระยะ
เวลาการอุทธรณ หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณใหรอการบังคับคดีไวจนกวาคดีจะถึงท่ีสุด

มาตรา ๗๑ ภายใตบังคับบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ัง คําพิพากษาหรือ
คําส่ังใดๆ ใหมีผลผูกพันบุคคลภายนอกไดในกรณี ดังตอไปนี้

(๑) ในคําพิพากษาใหบุคคลใดออกไปจากสถานท่ีใดใหใชบังคับตลอดถึงบริวารของผูนั้น
ท่ีอยูในสถานท่ีนั้นดวย เวนแตผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิพิเศษอ่ืน

(๒) ถาบุคคลใดไดเขาเปนผูค้ําประกันในศาลเพ่ือการดําเนินการใดๆ ตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ใหคําพิพากษาหรือคําส่ังใชบังคับแกการประกันนั้นไดโดยไมตองฟองผูค้ําประกันใหม
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(๓) คําพิพากษาหรือคําส่ังเก่ียวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล หรือนิติบุคคล บุคคล
ภายนอกจะยกขึ้นอางอิงหรือใชยันกับบุคคลภายนอกก็ได เวนแตบุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกวา

(๔) คําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีเก่ียวกับสิทธิแหงทรัพยสินใดๆ คูกรณีท่ีเก่ียวของอาจอางกับ
บุคคลภายนอกได เวนแตบุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกวา

มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้

(๑) ส่ังใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังหรือส่ังหามการกระทําท้ังหมดหรือบางสวน ในกรณีท่ีมีการฟองวา
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)

(๒) ส่ังใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามหนาท่ี ภายใน
เวลาท่ีศาลปกครองกําหนด ในกรณีท่ีมีการฟองวาหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ี หรือ
ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร

(๓) ส่ังใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการโดยจะกําหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืนๆ ไวดวยก็ได ในกรณีท่ีมีการฟองเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐหรือการฟองเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง

(๔) ส่ังใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของ ในกรณีท่ี มีการฟองใหศาลมีคําพิพากษา
แสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาท่ีนั้น

(๕) ส่ังใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย
ในการมีคําบังคับตามวรรคหนึ่ง (๑) ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดวาจะใหมีผลยอนหลัง

หรือไมยอนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได หรือจะกําหนดใหมีเงื่อนไขอยางใดก็ได ท้ังนี้ตามความ
เปนธรรมแหงกรณี

ในกรณีท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนกฎ ใหมีการประกาศผลแหงคําพิพากษา
ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และใหการประกาศดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอนกฎนั้น

ในกรณีท่ีศาลปกครองมีคําบังคับใหผูใดชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินตามคําพิพากษา ถาผูนั้น
ไมชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสิน ศาลปกครองอาจมีคําส่ังใหมีการบังคับคดีแกทรัพยสินของบุคคลนั้นได

ในกรณีท่ีศาลปกครองมีคําบังคับตามวรรคหนึ่ง (๕) หรือตามวรรคส่ี ใหนําบทบัญญัติวาดวยการ
บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม

ในการพิพากษาคดี ใหศาลปกครองมีคําส่ังคืนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมดหรือแตบางสวน
ตามสวนของการชนะคดี

มาตรา ๗๓ การคัดคานคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองช้ันตนนั้น ใหยื่นอุทธรณตอศาล
ปกครองช้ันตนท่ีมีคําพิพากษาหรือคําส่ังภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง ถามิไดยื่น
อุทธรณตามกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคดีนั้นเปนอันถึงท่ีสุด

คําพิพากษาหรือคําส่ังตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง คําส่ังเก่ียวกับการละเมิดอํานาจศาลหรือ
คําส่ังอ่ืนใดท่ีทําใหคดีเสร็จเด็ดขาด
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ในกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคําอุทธรณใดมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีไมเปนสาระ
อันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะส่ังไมรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาก็ได

คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองสูงสุดใหเปนท่ีสุด

มาตรา ๗๔ เม่ือมีคําพิพากษาหรือคําส่ังอันเปนท่ีสุดของศาลปกครองตางช้ันกันในประเด็น
แหงคดีอยางเดียวกัน ขัดหรือแยงกันใหถือตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองสูงสุด

ถาคําพิพากษาหรือคําส่ังอันเปนท่ีสุดของศาลปกครองช้ันตนดวยกันมีการขัดหรือแยงกันใน
ประเด็นแหงคดีอยางเดียวกัน คูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียจะยื่นคํารองขอตอศาลปกครองสูงสุดเพ่ือ
ใหมีคําส่ังกําหนดวาจะใหถือตามคําพิพากษาหรือคําส่ังใด คําส่ังของศาลปกครองสูงสุดเชนวานี้ใหเปนที่สุด

มาตรา ๗๕ ในกรณีท่ีศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแลว
คูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้นอาจมีคําขอใหศาลปกครอง
พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดีปกครองนั้นใหมไดในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงท่ีฟง
เปนยุติแลวนั้นเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญ

(๒) คูกรณีท่ีแทจริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี หรือได
เขามาแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในการดําเนินกระบวนพิจารณา

(๓) มีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาท่ีทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม
(๔) คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นไดทําขึ้นโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมา

ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญซ่ึงทําใหผลแหงคําพิพากษาหรือคําส่ังขัดกับ
กฎหมายท่ีใชบังคับอยูในขณะนั้น

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือคูกรณีหรือบุคคลภายนอกไมทราบถึงเหตุนั้น
ในการพิจารณาคดีคร้ังท่ีแลวมา โดยมิใชความผิดของผูนั้น

การยื่นคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
ผูนั้นไดรูหรือควรรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมได แตไมเกินหาปนับแตศาลปกครองไดมี
คําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาด
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หมวด ๕
สํานักงานศาลปกครอง

มาตรา ๗๖ ใหมีสํานักงานศาลปกครองเปนสวนราชการท่ีเปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
มีฐานะเปนนิติบุคคล

มาตรา ๗๗ สํานักงานศาลปกครองมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับคดีปกครองตามคําส่ังของศาลปกครอง
(๓) ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามคําบังคับของศาลปกครอง
(๔) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติงานของศาลปกครอง
(๕) วิเคราะหเหตุแหงการฟองคดีปกครองเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ

ตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ
(๖) จัดพิมพและเผยแพรคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครอง
(๗) จัดใหมีการศึกษาอบรมและพัฒนาความรูของตุลาการศาลปกครอง ขาราชการฝายศาล

ปกครอง และเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาหลัก
กฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผนดิน และบุคลากรดานกฎหมายมหาชน

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของสํานักงานศาลปกครอง

มาตรา ๗๘ ใหมีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนขาราชการฝายศาลปกครองขึ้นตรงตอ
ประธานศาลปกครองสูงสุด มีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไป ซ่ึงราชการของสํานักงานศาลปกครอง และเปนผู
บังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานศาลปกครอง โดยมีรองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนผูชวยส่ังและ
ปฏิบัติราชการ

การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ใหประธานศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม
จะดํารงตําแหนง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอตอนายกรัฐมนตรีและใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป

ในกิจการของสํานักงานศาลปกครองท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการสํานักงานศาล
ปกครองเปนผูแทนของสํานักงานศาลปกครอง เพ่ือการนี้  เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองจะมอบหมายใหบุคคลใด
ปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได ท้ังนี้ ตองเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗๙ ใหมีพนักงานคดีปกครองทําหนาท่ีชวยเหลือตุลาการเจาของสํานวนในการดําเนินคด ี
ปกครองตามท่ีตุลาการเจาของสํานวนมอบหมาย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนในสํานักงานศาลปกครองตามท่ีเลขาธิการ
สํานักงานศาลปกครองมอบหมาย
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ในการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินคดีปกครองตามท่ีตุลาการเจาของสํานวนมอบหมายให
พนักงานคดีปกครองเปนเจาพนักงานในตําแหนงพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๘๐ คุณสมบัติของบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานคดีปกครองในระดับตางๆ
ใหเปนไป ตามหลักเกณฑท่ี ก.ศป. กําหนด

ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งขาราชการในสังกัดสํานักงานศาล
ปกครองซ่ึงมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเปนพนักงานคดีปกครอง

มาตรา ๘๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง”
ประกอบดวย ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนท่ีหนึ่ง อธิบดีศาลปกครอง
กลาง เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ขาราชการฝายศาลปกครองในระดับไมต่ํากวาตําแหนงท่ี ก.ศป. กําหนด
จํานวนสามคนซ่ึงไดรับเลือกจากขาราชการฝายศาลปกครองดวยกันตามวิธีการท่ี ก.ศป. ประกาศกําหนด
โดยความเห็น ชอบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
และเลขาธิการคณะกรรมการ ขาราชการพลเรือนเปนกรรมการ

ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแตงตั้งขาราชการฝายศาลปกครองเปนเลขานุการ และผูชวย
เลขานุการ

มาตรา ๘๒ กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองท่ีไดรับเลือกจากขาราชการฝายศาลปกครอง
ใหอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับเลือกใหมได แตจะอยูในตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได

ถาตําแหนงวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือกซอมภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง
เวนแตวาระการอยูในตําแหนงของกรรมการผูนั้นจะเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการเลือกซอมก็ได

กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองซ่ึงไดรับเลือกซอมใหอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยู
ของผูซ่ึงตนแทน

มาตรา ๘๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองท่ีไดรับ
เลือกจากขาราชการฝายศาลปกครองพนจากตําแหนงเม่ือ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากการเปนขาราชการฝายศาลปกครอง
(๔) คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ

จํานวนกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองท้ังหมดใหพนจากตําแหนง เนื่องจากกระทําการหรือมีพฤติการณ
ไมเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง
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มาตรา ๘๔ ใหคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ
เก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน และทรัพยสินและการดําเนินการอ่ืน
ของสํานักงานศาลปกครองโดยเฉพาะในเร่ือง ดังตอไปนี้

(๑) การแบงสวนราชการภายในของสํานักงานศาลปกครองและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ
ดังกลาว

(๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ
การยาย การเล่ือนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเล่ือนขั้นเงินเดือน การออกจากราชการ การส่ังพักราชการ
การส่ังใหออกจากราชการไวกอน วินัย การสอบสวนและ การลงโทษทางวินัย การรองทุกข และการอุทธรณการ
ลงโทษสําหรับขาราชการฝายศาลปกครอง

(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงของขาราชการฝายศาลปกครอง
(๔) การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และการลา

หยุดราชการของขาราชการฝายศาลปกครอง
(๕) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแตงกายของขาราชการฝายศาลปกครอง
(๖) การจางและการแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนผูเช่ียวชาญหรือเปนผู ชํานาญการเฉพาะดาน อันจะเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของศาลปกครอง รวมท้ังอัตราคาตอบแทนการจางดวย
(๗) การแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือดําเนินกิจการใดๆ ตามแตจะมอบหมาย
(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงานศาลปกครอง
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนแกขาราชการฝายศาลปกครอง
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการฝายศาลปกครอง
(๑๑) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางสํานักงานศาลปกครองรวมท้ังการกําหนด

เคร่ืองแบบและการแตงกาย การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป
การลาหยุดราชการ และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนของลูกจางสํานักงานศาลปกครอง

(๑๒) การกําหนดกิจการอ่ืนท่ีอยู ในอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองเปนผูลงนาม

และเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๘๕ การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิม
สําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการฝายศาลปกครอง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสวนท่ีเก่ียวกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม ท้ังนี้ คําวา “ก.พ.” ใหหมายถึงคณะกรรมการ
ขาราชการฝายศาลปกครอง

มาตรา ๘๖ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการใหไดรับเงินประจําตําแหนง
และการจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการฝายศาลปกครอง ใหนําบทบัญญัติท่ีใชบังคับแกขาราชการ
พลเรือนในกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงมาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๘๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการฝายศาลปกครองและการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง

(๑) การบรรจุและแตงตั้งรองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ใหประธานศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจะดํารงตําแหนง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอตอนายกรัฐมนตรีและให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนนอกจาก (๑) ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง

มาตรา ๘๘ การโอนขาราชการฝายศาลปกครองไปบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการ
ในหนวยงานของรัฐอ่ืนหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือการโอนขาราชการในหนวยงานของรัฐอ่ืน
หรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการฝายศาลปกครองอาจ
กระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูมีอํานาจส่ังบรรจุทําความตกลงกับเจาสังกัดและไดปฏิบัติตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองกําหนดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการหรือ
คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินประเภทนั้นๆ แลวแตกรณี

การบรรจุและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีโอนมาเปนขาราชการ
ฝายศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ใหดํารงตําแหนงระดับใดและใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเทาใด
ใหคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองเปนผูพิจารณากําหนด แตเงินเดือนท่ีจะใหไดรับจะตองไมสูงกวา
ขาราชการฝายศาลปกครองท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู ท่ีโอนมาเปน
ใหขาราชการฝายศาลปกครองตามวรรคหนึ่งในขณะท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
เปนเวลาราชการของขาราชการฝายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ดวย

การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการท่ีอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ มาเปน
ขาราชการฝายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้จะกระทํามิได

มาตรา ๘๙ ขาราชการฝายศาลปกครองมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน

มาตรา ๙๐ เม่ือสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุก
ประเภทของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองแลว ใหเสนอผลการสอบบัญชีโดยตรงตอสภาผูแทนราษฎร
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไมชักชา
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มาตรา ๙๑ ใหสํานักงานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจายตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือจัดสรร
เปนเงินอุดหนุนของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม แลวแตกรณีในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเก่ียวกับ
การจัดสรรงบประมาณของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองไวในรายงานการเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมดวยก็ได

มาตรา ๙๒ ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจาย การแตงตั้งตุลาการศาลปกครอง
หรือในการพิจารณาเร่ืองใดเก่ียวกับสํานักงานศาลปกครองหรือศาลปกครองถาเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
รองขอคณะรัฐมนตรี ท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการท่ีเก่ียวของ
อาจอนุญาตใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองหรือผูซ่ึงเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมอบหมายมาช้ีแจงได

มาตรา ๙๓ ใหสํานักงานศาลปกครองจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและของ
สํานักงานศาลปกครองเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาปละหนึ่งคร้ัง

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๙๔ ในวาระเร่ิมแรก ใหจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาค ดังตอไปนี้
(๑) ศาลปกครองขอนแกน ตั้งอยูในจังหวัดขอนแกน โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดกาฬสินธุ

จังหวัดขอนแกน และจังหวัดมหาสารคาม
(๒) ศาลปกครองชุมพร ตั้งอยูในจังหวัดชุมพร โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดชุมพร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดระนอง
(๓) ศาลปกครองเชียงใหม ตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน
(๔) ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยูในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดชัยภูมิ

และจังหวัดนครราชสีมา
(๕) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเขตตลอดทองท่ี

จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎรธานี
(๖) ศาลปกครองบุรีรัมย ตั้ งอยูในจังหวัดบุรีรัมย โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัด

สุรินทร
(๗) ศาลปกครองพิษณุโลก ตั้งอยูในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดกําแพงเพชร

จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดสุโขทัย
(๘) ศาลปกครองแพร ตั้งอยูในจังหวัดแพร โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดนาน จังหวัดพะเยา

จังหวัดแพร และจังหวัดอุตรดิตถ
(๙) ศาลปกครองยะลา ตั้ งอยู ในจังหวัดยะลา โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา
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(๑๐) ศาลปกครองระยอง ตั้งอยูในจังหวัดระยอง โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแกว

(๑๑) ศาลปกครองลพบุรี ตั้งอยูในจังหวัดลพบุรี โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดนครนายก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง

(๑๒) ศาลปกครองสกลนคร ตั้งอยูในจังหวัดสกลนคร โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร

(๑๓) ศาลปกครองสงขลา ตั้งอยูในจังหวัดสงขลา โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

(๑๔) ศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

(๑๕) ศาลปกครองอุดรธานี ตั้งอยูในจังหวัดอุดรธานี โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดเลย จังหวัด
หนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี

(๑๖) ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งอยูในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเขตตลอดทองท่ีจังหวัดยโสธร
จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ

มาตรา ๙๕ ในกรณีท่ีมีการจัดตั้งและเปดทําการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๘ เพ่ิมเติมใน
เขตศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ บรรดาคดีของเขตทองท่ีศาลปกครองในภูมิภาค
ท่ีจัดตั้งขึ้นใหม ซ่ึงคางพิจารณาอยูในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ใหคงพิจารณา
พิพากษาในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคนั้นตอไป

มาตรา ๙๖ ภายในระยะเวลาหาปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํามาตรา ๒๑ วรรค
หนึ่ง (๓) มาใชบังคับกับผูไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในระหวางนั้น

ในกรณีท่ีผูไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่งเปนผูท่ีไดรับหรือมีสิทธิ
ไดรับบํานาญปกติแลวในขณะแตงตั้ง ใหนําความในมาตรา ๓๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๙๗ การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคร้ังแรกเม่ือพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับใหมี
คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประกอบดวยขาราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สองคนซ่ึงไดรับเลือกโดยท่ีประชุมใหญคณะกรรมการกฤษฎีกาผู พิพากษาในศาลฎีกาสองคนซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ผูพิพากษาศาลฎีกาและไดรับเลือกโดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกา ผูแทนคณะกรรมการขาราชการอัยการหนึ่งคน ผูแทน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการสภาทนายความหนึ่งคน ผูแทนคณะนิติศาสตร
หรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือสองคน และผูแทนคณะรัฐศาสตรหรือ
เทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคนเปนกรรมการ และใหกรรมการดังกลาว
เลือกกรรมการดวยกันเองคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกขาราชการฝายศาลปกครองคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนเลขานุการ
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มาตรา ๙๘ ใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัต ิ
ตามพระราชบัญญัตินี้และมีความรูความสามารถและความประพฤติเหมาะสมท่ีจะแตงตั้งเปนตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดไมเกินยี่ สิบสามคน และใหนําความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม ท้ังนี้
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะคัดเลือก
จากผู ท่ีสนใจสมัครและผู ท่ีสถาบันหรือองคกรท่ีเก่ียวของกับผู ท่ี มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ (๔) เสนอขึ้น และใหบุคคล
ดังกลาวแสดงหลักฐานผลงานทางวิชาการหรือทางประสบการณท่ีบงช้ีถึงความรูความสามารถท่ีเหมาะสมสําหรับ
ตําแหนงตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือสรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมท่ีสุดตามจํานวนท่ีกําหนด
ในวรรคหนึ่ง ในการนี้ใหเปดเผยบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะคัดเลือกและรายช่ือบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกใหทราบท่ัวไป
และเชิญชวนใหบุคคลในวงการกฎหมายและการบริหารราชการแผนดินใหขอคิดเห็นและนํามาพิจารณากอนนํา
รายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกในช้ันท่ีสุดเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการตอไป

เม่ือมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่งแลว
ใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเปนอันพนจากหนาท่ี และใหตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดวยกันเอง เปนประธานศาลปกครองสูงสุดหนึ่งคน รองประธานศาลปกครอง
สูงสุดสองคน และตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุดส่ีคน และใหนําความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง และวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๙๙ ในระยะเร่ิมแรกใหท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซ่ึงไดรับแตงตั้ง
ตามมาตรา ๙๘ คัดเลือกรายช่ือบุคคลผูมีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมท่ีจะแตงตั้งเปนอธิบดีศาลปกครองช้ันตน
รองอธิบดีศาลปกครองช้ันตนศาลละหนึ่งคน และตุลาการศาลปกครองช้ันตนอีกไมเกินหนึ่งรอยสามสิบคน
และใหดําเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยอนุโลมกอนเสนอรายช่ือใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

มาตรา ๑๐๐  เม่ือมีการแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๙๘ และตุลาการ
ในศาลปกครองช้ันตนตามมาตรา ๙๙ แลว ใหวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการ
ใหมีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองภายในเกาสิบวัน

มาตรา ๑๐๑  ในระยะเร่ิมแรกจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มิใหนํามาตรา ๓๐ วรรคสอง
มาใชบังคับ และใหตุลาการศาลปกครองช้ันตน ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตนและรองอธิบดีศาลปกครอง
ช้ันตนไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของตําแหนง แตถาผู ท่ีโอนมาเคยไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําของตําแหนง การใหไดรับ
เงินเดือนอัตราใดใหเปนไปตามท่ี ก.ศป. กําหนด
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มาตรา ๑๐๒  ในกรณีท่ีผูโอนมาเปนตุลาการศาลปกครองหรือขาราชการฝายศาลปกครองเปน
ขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลวกอนวันท่ีบทบัญญัติหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบังคับ แตมิไดสมัครเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ

มาตรา ๑๐๓  เม่ือไดมีการแตงตั้งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ แลว
ใหประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันเปดทําการศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครอง
กลาง และศาลปกครองในภูมิภาค สําหรับศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางตองเปดทําการไมเกินหนึ่ง
รอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ สําหรับศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ใหดําเนินการเปด
ทําการตามความจําเปนโดยคํานึงถึงการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสม แตท้ังนี้ตอง
ไมนอยกวาปละเจ็ดศาล

ในระหวางท่ีเปดทําการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ยังไมครบทุกแหงใหท่ีประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหศาลปกครองในภูมิภาคท่ีเปด
ทําการแลวมีเขตอํานาจในจังหวัดใดท่ีอยูใกลเคียงกับศาลปกครองนั้นเพ่ิมเติมไดตามท่ีสมควร

เม่ือไดมีประกาศวันเปดทําการศาลปกครองกลางแลว บรรดาเร่ืองท่ีรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัย
รองทุกขซ่ึงอยูในระหวางการพิจารณาหรือท่ีมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขแลวแตนายกรัฐมนตรี
ยังมิไดส่ังการใหโอนไปเปนคดีของศาลปกครองกลาง และถาศาลปกครองกลางเห็นวาเปนคดีตามมาตรา ๙ ก็ให
พิจารณาและมีคําพิพากษาตอไป

เพ่ือความสะดวกในการดําเนินคดีปกครองของผูรองทุกข ถาไดมีการเปดทําการศาลปกครอง
ในภูมิภาคแลว เม่ือเห็นสมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดีนั้นไปยังศาลปกครองในภูมิภาคท่ีมีเขตอํานาจก็ได

การดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองท่ีโอนมาตามวรรคสาม ใหเปนไปตามระเบียบ
ท่ีท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด ท้ังนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๐๔  ในระหวางท่ียังไม มีระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๘๔
ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับกับขาราชการฝายศาลปกครองโดยอนุโลม โดยใหคณะ
กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองมีอํานาจหนาท่ีเปนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายดังกลาว

ในระยะเร่ิมแรก ใหขาราชการฝายศาลปกครองทําการคัดเลือกขาราชการฝายศาลปกครองดวยกันเอง
จํานวนสามคนเพ่ือเปนกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองโดยไมชักชาในระหวางท่ียังไมมีการแตงตั้งตําแหนงใด
ซ่ึงเปนกรรมการขาราชกา รฝายศาลปกครองโดยตําแหนงใหคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองประกอบดวย
กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองเทาท่ีมีอยู

มาตรา ๑๐๕  บรรดาคดีท่ีไดยื่นฟองหรืออยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลอ่ืนอยูแลว
ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีลักษณะเปนคดีปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหศาลนั้นดําเนินกระบวน
พิจารณาและมีคําพิพากษาตอไปจนคดีนั้นถึงท่ีสุด
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มาตรา ๑๐๖   สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีท่ีไมอยูในอํานาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
ใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรม

มาตรา ๑๐๗   ในวาระเร่ิมแรกกอนท่ีสํานักงานศาลปกครองจะไดรับงบประมาณรายจายประจําป
ให ก.ศป. จัดทําแผนงานในการดําเนินการของศาลปกครองและแผนงานการจัดตั้งและการบริหารงานของสํานักงาน
ศาลปกครองเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินการและการบริหารงานตาม
แผนงานดังกลาว

ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการตามแผนงานท่ี ก.ศป. เสนอตามความจําเปน

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
         ชวน  หลีกภัย
         นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครอง

หมายเหตุ * ขั้นช่ัวคราว ยกเลิก ๒ ตุลาคม ๒๕๔๒
 ** ขั้นช่ัวคราว ยกเลิก ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓

บาท
๔๕,๘๕๐

** ๔๓,๙๘๐
* ๔๒,๑๒๐

ตุลาการ
ศาลปกครอง

ชั้นตน

บาท
๕๓,๓๙๐

** ๕๑,๕๐๐
* ๔๙,๖๐๐
ตุลาการ

หัวหนาคณะ
ศาลปกครอง

ชั้นตน

บาท
๕๕,๒๙๐

** ๕๓,๓๙๐
* ๕๑,๕๐๐
รองอธิบดี

ศาลปกครอง
ชั้นตน

บาท
๕๗,๑๙๐

อธิบดี
ศาลปกครอง

ชั้นตน

บาท
๕๙,๐๙๐

ตุลาการ
ศาลปกครอง

ชั้นตน

บาท
๕๙,๐๙๐

ตุลาการ
หัวหนาคณะ
ศาลปกครอง

ชั้นตน

บาท
๖๐,๙๙๐

รองประธาน
ศาลปกครอง

สูงสุด

บาท
๖๔,๐๐๐

ประธาน
ศาลปกครอง

สูงสุด

ประธานศาลปกครองสูงสุด
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองช้ันตน
รองอธิบดีศาลปกครองช้ันตน
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตน
ตุลาการศาลปกครองช้ันตน

๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๓,๓๐๐
๑๙,๒๐๐
๑๙,๒๐๐
๑๗,๒๐๐
๑๕,๒๐๐
๑๒,๘๐๐

ตําแหนง อัตรา (บาท/เดือน)

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครอง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไดบัญญัติใหจัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพ่ือใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีขอพิพาททางกฎหมายปกครองระหวาง
เอกชนกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกัน เกี่ยวกับ
การกระทําหรือการละเวนการกระทําท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจาก
การกระทําหรือการละเวนการกระทําท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย ซ่ึงตามอํานาจหนาท่ีของศาลปกครองดังกลาวเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการออกกฎหรือคําส่ังทางปกครอง
การกระทําละเมิดในทางปกครอง หรือการทําสัญญาทางปกครอง อันเปนเร่ืองของกฎหมายมหาชน และโดยท่ีระบบ
การพิจารณาและพิพากษาคดีจําเปนตองมีกระบวนการเปนพิเศษตางจากคดีปกติท่ัวๆ ไป เพราะผลแหงคําพิพากษา
อาจกระทบถึงการบริหารราชการแผนดิน หรือตองจายเงินภาษีอากรของสวนรวมเปนคาชดเชยหรือคาเสียหาย
แกเอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยูในฐานะเสียเปรียบท่ีไมอาจทราบขอมูลจากหนวยงานของรัฐได ในการ
พิจารณาจึงจําเปนตองใชระบบไตสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงท่ีแทจริง และตองมีตุลาการท่ีมีความเช่ียวชาญเปนการ
เฉพาะซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจากฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และประชาชนท่ัวไปซ่ึงจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่ง
จากคําพิพากษาของศาลปกครอง รวมท้ังตองมีหนวยงานธุรการของศาลปกครองท่ีเปนอิสระ ฉะนั้น เพ่ือใหเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

เปนปท่ี ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการจัดตั้ งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา ๓๐ อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของตุลาการศาลปกครองใหเปนไปตามบัญชีทาย
พระราชบัญญัตินี้

ตุลาการศาลปกครองใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) ในศาลปกครองสูงสุด

(ก) ประธานศาลปกครองสูงสุด ใหไดรับเงินเดือน ช้ัน ๔
(ข) รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการ

ศาลปกครองสูงสุด ใหไดรับเงินเดือน ช้ัน ๓

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนท่ี ๒๙ ก/หนา ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕
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(๒) ในศาลปกครองช้ันตน
(ก) อธิบดีศาลปกครองช้ันตน ใหไดรับเงินเดือน ช้ัน ๓
(ข) รองอธิบดีศาลปกครองช้ันตน และตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตนใหไดรับ

เงินเดือน ช้ัน ๒ - ๓ โดยใหเร่ิมรับเงินเดือนในช้ัน ๒ และเม่ืออยู ในช้ัน ๒ มาครบเจ็ดปแลวใหเล่ือนช้ันเงินเดือนเปนช้ัน ๓
(ค) ตุลาการศาลปกครองช้ันตน ใหไดรับเงินเดือน ช้ัน ๑ - ๓ โดยใหเร่ิมรับเงินเดือนในช้ัน

๑ เม่ืออยูในช้ัน ๑ มาครบหนึ่งปแลวใหเล่ือนช้ันเงินเดือนเปนช้ัน ๒ และเม่ืออยูในช้ัน ๒ มาครบเจ็ดปแลวใหเล่ือน
ช้ันเงินเดือนเปนช้ัน ๓

ใหตุลาการศาลปกครองไดรับเงินประจําตําแหนงตามตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งนับแตวันท่ีไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว

ตุลาการศาลปกครองใหไดรับคาพาหนะเดินทาง คาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนในกรณีเดินทางไปราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เพ่ือประโยชนในการรับบําเหน็จบํานาญ ใหตุลาการศาลปกครองเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ในการนี้ ใหสํานักงานศาลปกครองเปนเจาหนาท่ีควบคุมการเกษียณอายุของ
ตุลาการศาลปกครอง”

มาตรา ๔ ใหยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองและบัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหนงตุลาการศาลปกครองทายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
และใหใชบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครองทายพระราชบัญญัตินี้แทน

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร
       นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหตุลาการศาลปกครองไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงสําหรับ
ตําแหนงตางๆ โดยเทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ในระดับเดียวกันและเนื่องดวยไดมีการเปล่ียนแปลงอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรมใหรับในอัตราใหมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
สมควรปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของตุลาการศาลปกครองใหเทาเทียมกัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

เปนปท่ี ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคส่ีของมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

“การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหส่ังใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสิน
อันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพยในอัตรา
ตามท่ีระบุไวในตาราง ๑ ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สําหรับคดีท่ีมีคําขอใหปลดเปล้ืองทุกขอันอาจ
คํานวณเปน ราคาเงินได”

มาตรา ๔ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๕/๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนท่ี ๑๔ ก/หนา ๒๖/๘ กุมภาพันธุ ๒๕๔๘
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“มาตรา ๔๕/๑ การฟองคดีท่ีตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคส่ี หากคูกรณีใดยื่นคําขอ
ตอศาลโดยอางวา ไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูขอถาไมไดรับยกเวนคา
ธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร ถาศาลเห็นวามีขอเท็จจริงเพียงพอท่ีจะรับฟองไวพิจารณา
หรือในกรณีอุทธรณซ่ึงศาลเห็นวามีเหตุผลอันสมควรท่ีจะอุทธรณได แลวแตกรณี และศาลไดไตสวนแลวเห็นวามี
เหตุตามคําขอจริงก็ใหศาลอนุญาตใหคูกรณีนั้นดําเนินคดี โดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมดหรือเฉพาะ
บางสวนไดคําส่ังใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลท้ังหมดใหเปนท่ีสุด

ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลเฉพาะบางสวน หรือมีคําส่ังใหยกคําขอ ผูยื่นคําขอ
มีสิทธิดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง

(๑) ยื่นคํารองขอใหพิจารณาคําขอนั้นใหม เพ่ืออนุญาตใหตนนําพยานหลักฐานมาแสดง
เพ่ิมเติมวาไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะเสียคาธรรมเนียมศาลไดจริง หรือโดยสถานะของผูขอถาไมไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือนรอนเกินสมควร

(๒) ยื่นอุทธรณคําส่ังนั้นตอศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีท่ีคูกรณีใชสิทธิตาม (๑) หรือ (๒) อยางใดอยางหนึ่งแลว จะใชสิทธิอีกประการหนึ่งมิได
การยื่นคําขอ การพิจารณาคําขอ การขอใหพิจารณาใหม การอุทธรณและการดําเนินกระบวน

พิจารณาอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการขอดําเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
โดยระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดท่ีออกตามมาตรา ๔๔”

มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๔๕/๑ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับแก
บรรดาคดีท่ีไดยื่นฟองตอศาลปกครองกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังไมไดเสียคาธรรมเนียมศาล

มาตรา ๖ ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร
        นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปจจุบันการฟองคดีปกครองท่ีขอใหศาล
ส่ังใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คูกรณีจะตองเสียคาธรรมเนียมศาลโดยไมมี
ขอยกเวนใดๆ ทําใหเปนภาระแกคูกรณีท่ีไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือทําใหไดรับ
ความเดือนรอนเกินสมควร ถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาล ดังนั้น สมควรกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาอนุญาตการขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลได ประกอบกับคดีดังกลาว มีลักษณะเดียวกับคดีท่ีมีคําขอให
ปลดเปล้ืองทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สมควรกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมศาลในการฟองคดี ปกครองใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เปนปท่ี ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคหกของมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

“ในกรณีท่ีสมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ถาการปรับอัตราเงินเดือนดังกลาวเปนการปรับเพ่ิมเปนรอยละเทากันทุกอัตราและไมเกินรอยละสิบ
ของอัตราท่ีใชบังคับอยู การปรับใหกระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหถือวาบัญชีอัตราเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงทายพระราชบัญญัตินี้
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีการปรับเปนรอยละเทากันทุกอัตราดังกลาวหากทําใหอัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไมถึงสิบบาท
ใหปรับตัวเลข เงินเดือนของอัตราดังกลาวใหเพ่ิมขึ้นเปนสิบบาท และมิใหถือวาเปนการปรับอัตรารอยละที่แตกตางกัน”

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนท่ี ๔๖ ก/หนา ๑๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

332

มาตรา ๔ ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปนมาตรา ๓๐/๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

“มาตรา ๓๐/๑ ตุลาการศาลปกครองอาจไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ท้ังนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ศป. กําหนด

ในกรณีท่ีมีเหตุจะตองจัดใหมีหรือปรับปรุงเงินเพ่ิมคาครองชีพตามวรรคหนึ่งใหเลขาธิการสํานักงาน
ศาลปกครองรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป”

มาตรา ๕ ใหยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครองทาย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงตุลาการศาลปกครองทายพระราชบัญญัตินี้แทน ดังตอไปนี้

(๑) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๑ ใหใชตั้งแตวันท่ี
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(๒) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๒ ใหใชตั้งแตวันท่ี
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
  พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท
       นายกรัฐมนตรี
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ศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองช้ันตน

๖๕,๙๒๐
๖๓,๘๖๐

๖๐,๘๗๐

๕๘,๙๑๐

ตําแหนง ตําแหนง

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครอง (บัญชี ๑)

ขั้น
เงินเดือน

เงินเดือน
(บาท)

เงินประจํา
ตําแหนง
(บาท)

ประธานศาลปกครองสูงสุด
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองช้ันตน
รองอธิบดีศาลปกครองช้ันตน
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตน
ตุลาการศาลปกครองช้ันตน
รองอธิบดีศาลปกครองช้ันตน
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตน
ตุลาการศาลปกครองช้ันตน
ตุลาการศาลปกครองช้ันตน

๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

๔๑,๕๐๐

๓๐,๐๐๐

๔
๓

๒

๑

ศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองช้ันตน

๖๙,๒๒๐
๖๗,๐๖๐

๖๓,๙๒๐

๖๑,๘๖๐

ตําแหนง ตําแหนง

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครอง (บัญชี ๒)

ขั้น
เงินเดือน

เงินเดือน
(บาท)

เงินประจํา
ตําแหนง
(บาท)

ประธานศาลปกครองสูงสุด
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองช้ันตน
รองอธิบดีศาลปกครองช้ันตน
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตน
ตุลาการศาลปกครองช้ันตน
รองอธิบดีศาลปกครองช้ันตน
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตน
ตุลาการศาลปกครองช้ันตน
ตุลาการศาลปกครองช้ันตน

๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

๔๑,๕๐๐

๓๐,๐๐๐

๔
๓

๒

๑
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตรา
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครองเพ่ือใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยปรับ
อัตราเงินเดือนเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละสาม ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และปรับอัตราเงินเดือนเพ่ิมขึ้นอีก
ในอัตรารอยละหา ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และกําหนดใหตุลาการศาลปกครองมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิม
คาครองชีพช่ัวคราว เพ่ือใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปและสอดคลองกับขาราชการประเภทตางๆ
นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีการปรับอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองเพ่ิมเปนรอยละเทากันทุกอัตราและไมเกิน
รอยละสิบของอัตราท่ีใชบังคับอยู สมควรกําหนดใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑

เปนปท่ี ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ ใหเพ่ิมบทนิยามคํา วา “ประโยชนแกสวนรวม” ตอจากบทนิยามคําวา “สัญญาทาง
ปกครอง” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

“ประโยชนแกสวนรวม” หมายความวา ประโยชนตอสาธารณะหรือประโยชนอันเกิดแกการจัดทํา
บริการสาธารณะหรือการจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเกิดจากการดําเนินการหรือการกระทําที่มี
ลักษณะเปนการสงเสริม หรือสนับสนุนแกประชาชนเปนสวนรวมหรือประชาชนสวนรวมจะไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินการหรือการกระทํานั้น”

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๙ ก/หนา ๑/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
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“มาตรา ๕๑  การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งป และการฟองคดี
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ใหยื่นฟองภายในหาป นับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกินสิบป
นับแตวันท่ีมีเหตุแหงการฟองคด”ี

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
  พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท
       นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเม่ือศาลปกครองไดเปดทําการแลวทําให
มีการแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพงนับวามีผลความสําคัญอยางยิ่ง ท้ังในเร่ืองของศาลท่ีมีเขต
อํานาจเหนือคดี กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติท่ีจะนํามาใชในคดีนั้น สัญญาทางปกครองจึงเปน
หลักเกณฑใหมท่ีแมแตนักกฎหมายยังถกเถียงเพ่ือคนหาความ หมายแนวทางท่ีเหมาะสมหรือควรจะเปนในแตละป
หนวยงานของรัฐไดทําสัญญากับเอกชน หรือกับหนวยงานของรัฐดวยกันในกิจกรรมท่ีหลากหลายตั้งแตกิจกรรม
ขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ เชน สัญญาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ สัญญาจางกอสรางอาคารถนนหรือ
ส่ิงปลูกสรางอ่ืนๆ สัญญาสัมปทาน ฯลฯ หากนับรวมมูลคาตามสัญญาเหลานี้จะเก่ียวของกับเงินงบประมาณ
แผนดินจํานวนมาก แตเนื่องจากการฟองคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหยื่นฟองคดีภายในหนึ่งป
นับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกินสิบปนับแตวันท่ีมีเหตุแหงการฟองคดีซ่ึงเดิมสัญญา
ดังกลาวมีอายุความถึงสิบปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือไดมีการตีความสัญญาโดยศาลปกครอง
หรือคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาลวาเปนสัญญาประเภทใด หากตีความวาเปนสัญญา
ทางปกครองจะทําใหกําหนดระยะเวลาในการฟองคดีลดเหลือเพียงหนึ่งป เปนเหตุใหระยะเวลาฟองคดีส้ันลง
โดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒ สมควรแกไขระยะเวลาฟองคดีดังกลาวใหยาวขึ้น นอกจากนั้นปจจุบันยังมีปญหาการตีความความหมาย
ของเร่ืองประโยชนแกสวนรวม จึงเห็นควรบัญญัติเร่ืองนี้ไวในบทนิยาม เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการใชกฎหมาย
ยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐

เปนปท่ี ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ื น ในสวนท่ีบัญญัติ ไวแลว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือส่ิงใดๆ

ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูป
ของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหส่ิงท่ีบันทึกไวปรากฏได

“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเก่ียวกับเอกชน

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนท่ี ๔๖ ก/หนา ๑/๑๐ กันยายน ๒๕๔๐
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“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุม
การประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเก่ียวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เชน

การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาท่ีมีช่ือของผูนั้นหรือมี
เลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือ
รูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวย

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยและไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยและ

นิติบุคคลดังตอไปนี้
(๑) บริษัทหรือหางหุนสวนท่ีมีทุนเกินก่ึงหนึ่ งเปนของคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผู ถือใหถือวา

ใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ
(๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหนึ่งเปนคนตางดาว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของคนตางดาว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีผูจัดการหรือกรรมการเกินก่ึงหนึ่งเปน

คนตางดาว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืน

ใหถือวา ผูจัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการและคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และใหคําปรึกษาแกเอกชนเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑
การเปดเผยขอมูลขาวสาร

มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(๒) สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(๓) สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ

ตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ  เพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของ
(๕) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดท่ีไดมีการจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพใน

ราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงส่ิงพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว
ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพ่ือขายหรือ

จําหนายจายแจก ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามท่ีเห็นสมควร

มาตรา ๘ ขอมูลขาวสารท่ีตองลงพิมพตามมาตรา ๗ (๔) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
จะนํามาใชบังคับในทางท่ีไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอน
แลวเปนเวลาพอสมควร

มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด

(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําส่ังท่ี
เก่ียวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว

(๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ
(๔) คูมือหรือคําส่ังเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของ

เอกชน
(๕) ส่ิงพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชน

ในการจัดทําบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

ท้ังนี้ ใหระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(๘) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด
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ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตาม
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร
สวนนั้น

บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดูขอสําเนาหรือขอสําเนา
ท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย
ประกอบดวย ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน

คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการท่ีมี
กฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผยดวยวิธีการอยางอ่ืน

มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลวหรือท่ีจัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลวหรือท่ีมีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคลใดขอขอมูลขาวสาร
อ่ืนใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามควร ใหหนวยงาน
ของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยคร้ัง
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร

ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ได

ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลว
ในสภาพท่ีพรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม เวนแตเปนการ
แปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารท่ีบันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร
หรือระบบอ่ืนใด ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีท่ีขอนั้นมิใชการแสวงหา
ผลประโยชนทางการคาและเปนเร่ืองท่ีจําเปนเพ่ือปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเร่ืองท่ีจะเปนประโยชนแก
สาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได

บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐ ท่ีจะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหม 
ใหแกผูรองขอหากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาท่ีตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว

ใหนําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสาร
ใหตามมาตรานี้ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีมีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แมวาขอมูลขาวสาร
ท่ีขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น หรือจะอยูในความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐท่ีรับคําขอใหคําแนะนําเพ่ือไปยื่นคําขอตอ
หนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา
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ถาหนวยงานของรัฐผู รับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารท่ีมีคําขอเปนขอมูลขาวสารท่ีจัดทําโดย
หนวยงานของรัฐแหงอ่ืน และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๖ ใหสงคําขอนั้น
ใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพ่ือมีคําส่ังตอไป

มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจัดขอมูล
ขาวสารไว ใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิ
รองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเร่ืองเก่ียวกับการมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคําส่ัง
ไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ หรือคําส่ังไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕

ในกรณีท่ีมีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคํารองเรียน ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดงเหตุผล
และรวมเวลาท้ังหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน

หมวด ๒
ขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย

มาตรา ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
จะเปดเผยมิได

มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หนวยงานของ
รัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ
ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนท่ีเก่ียวของประกอบกัน

(๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ หรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุ
ประสงคได ไมวาจะเก่ียวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงท่ีมา
ของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม

(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด แตท้ังนี้
ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในดังกลาว

(๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซ่ึงการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิ

สวนบุคคลโดยไมสมควร
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(๖) ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารท่ีมีผูใหมาโดย
ไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน

(๗) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได แตตองระบุไวดวยวาท่ี

เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําส่ังเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการเปนดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาท่ีของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แตผูขออาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๖ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอ
บุคคลใดไดหรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหร่ัวไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุมครอง
ขอมูลขาวสารนั้น ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ

มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเห็นวา การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบ
ถึงประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาท่ีของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาท่ีกําหนด แตตองใหเวลาอัน
สมควรท่ีผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจง

ผูท่ีไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูท่ีทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาท่ีของรัฐผู รับผิดชอบ

ในกรณีท่ีมีการคัดคาน เจาหนาท่ีของรัฐผู รับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการพิจารณา
ใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา ในกรณีท่ีมีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาท่ีของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น
มิไดจนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘ หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได แลวแตกรณี

มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือมีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานของผู มีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗ ผูนั้นอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังนั้น โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ

มาตรา ๑๙ การพิจารณาเก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีมีคําส่ังมิใหเปดเผยนั้นไมวาจะเปนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ตาม จะตองดําเนิน
กระบวนการพิจารณาโดยมิใหขอมูลข าวสารนั้ นเปดเผยแกบุคคลอ่ื นใดท่ี ไมจําเปนแกการพิจารณา
และในกรณีท่ีจําเปน จะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได

มาตรา ๒๐ การเปดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมีความรับผิดตามกฎหมายใด ใหถือวา
เจาหนาท่ีของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้
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(๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาท่ีของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบ
ตามมาตรา ๑๖

(๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาท่ีของรัฐในระดับตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
มีคําส่ังใหเปดเผยเปนการท่ัวไปหรือเฉพาะแกบุคคลใดเพ่ือประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาท่ีเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ
หรือชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอ่ืนของบุคคล และคําส่ังนั้นไดกระทําโดยสมควรแกเหตุ ในการนี้จะมีการ
กําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได

การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว

หมวด ๓
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชนแหงหมวดนี้ “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย
และบุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยแตมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย

มาตรา ๒๒ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ และหนวยงานของรัฐ
แหงอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขท่ีมิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใชบังคับกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ท่ีอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได

หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนท่ีจะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ตองเปนหนวยงานของรัฐ
ซ่ึงการเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเปนอุปสรรครายแรง
ตอการดําเนินการของหนวยงานดังกลาว

มาตรา ๒๓ หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาท่ีเก่ียวของและจําเปนเพ่ือการดําเนินงาน

ของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาวเม่ือหมดความจําเปน
(๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีจะกระทบ

ถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น
(๓) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเก่ียวกับ

ส่ิงดังตอไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บขอมูลไว
(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
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(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล
(ฉ) แหลงท่ีมาของขอมูล

(๔) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสม

เพ่ือปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
ในกรณีท่ีเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบ

ลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคท่ีจะนําขอมูลมาใช ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ และกรณีที่ขอ
ขอมูลนั้นเปนกรณีท่ีอาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมีกฎหมายบังคับ

หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ไปยังท่ีใดซ่ึงจะเปนผลใหบุคคลท่ัวไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ

มาตรา ๒๔ หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมดูแลของตน
ตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลท่ีใหไวลวงหนาหรือ
ในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปนี้

(๑) ตอเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานของตนเพ่ือการนําไปใชตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน
ของรัฐแหงนั้น

(๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น
(๓) ตอหนวยงานของรัฐท่ีทํางานดานการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนตางๆ ซ่ึงมีหนาท่ีตอง

รักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน
(๔) เปนการใหเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุช่ือหรือสวนท่ีทําใหรูวาเปนขอมูล ขาวสาร

สวนบุคคลท่ีเก่ียวกับบุคคลใด
(๕) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง

เพ่ือการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา
(๖) ตอเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน

การสอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เปนการใหซ่ึงจําเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ตอศาลและเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย

ท่ีจะขอขอเท็จจริงดังกลาว
(๙) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ใหมีการ

จัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะไดรูถึงขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน และเม่ือบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น
จะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนท่ีเก่ียวกับ
บุคคลนั้น และใหนํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม

การเปดเผยรายงานการแพทยท่ีเก่ียวกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาท่ีของรัฐจะเปดเผย
ตอเฉพาะแพทยท่ีบุคคลนั้นมอบหมายก็ได

ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนสวนใดไมถูกตองตามท่ีเปนจริง ใหมีสิทธิ
ยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวน
นั้นได ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบโดยไมชักชา

ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามท่ีมีคําขอ ใหผูนั้น
มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําส่ังไมยินยอม
แก ไขเปล่ี ยนแปลงหรือลบขอมูลข าวสาร โดยยื่ นคําอุทธรณต อคณะกรรมการ และไม ว ากรณีใดๆ
ใหเจาของขอมูลมีสิทธิ รองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนท่ีเก่ียวของได

ใหบุคคลตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้
แทนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลท่ีถึงแกกรรมแลวได

หมวด ๔
เอกสารประวัติศาสตร

มาตรา ๒๖ ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กําหนดตามวรรคสองนับแตวันท่ี เสร็จส้ินการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากรหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษา
คนควา

กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกตามประเภท ดังนี้
(๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เม่ือครบเจ็ดสิบหาป
(๒) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เม่ือครบยี่สิบป
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพ่ือประโยชนใน

การใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามท่ีจะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร

(๒) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้น ยังไมควรเปดเผยโดยมีคําส่ังขยาย
เวลากํากับไวเปนการเฉพาะราย คําส่ังการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนดเกินคราวละ
หาปไมได
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การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกําหนด ใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา

หมวด ๕
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ เลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคนเปนกรรมการ

ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํานักงานปลัด  สํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเปน
เลขานุการ และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(๑) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงาน

ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ตามท่ีไดรับคําขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะ

รัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาและใหความเห็นเร่ืองรองเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนคร้ังคราว

ตามความเหมาะสม แตอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง
(๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๗) ดําเนินการเร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๒๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สามปนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง ผูท่ีพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งใหมได
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มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งตาม
มาตรา ๒๗ พนจากตําแหนง เม่ือ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาท่ีหรือ

หยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม

ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได

มาตรา ๓๓ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามท่ีมีคําขอไมวาจะเปน
กรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถาผูมีคําขอไมเช่ือวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตามมาตรา
๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการท่ีเก่ียวของไดและแจงผลการตรวจ
สอบใหผูรองเรียนทราบ

หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการ
มอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองของตนไดไมวาจะเปนขอมูลขาวสารท่ีเปดเผย
ไดหรือไมก็ตาม

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใด
อยางหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร

มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ ตามความเหมาะสม
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังมิใหเปดเผย
ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ และคําส่ังไมแกไข
เปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕

การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งตามสาขาความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ เชน ความม่ันคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
หรือการบังคับใชกฎหมาย

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารคณะหนึ่งๆ ประกอบดวยบุคคลตาม
ความจําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน และใหขาราชการท่ีคณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ

ในกรณีพิจารณาเก่ียวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารซ่ึงมาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะเขารวมพิจารณาดวยไมได

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได

มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร โดยคํานึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนท่ีสุด และในการมีคําวินิจฉัย
จะมีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามท่ีเห็นสมควร ก็ได

ใหนําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม

มาตรา ๓๘ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขาวิธี
พิจารณาและวินิจฉัย และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัยใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนดโทษท่ีประกอบกับ
บทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม
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หมวด ๗
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการท่ีส่ังตามมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกําหนด
ตามมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของ
ราชการท่ีเกิดขึ้นกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง
ไวเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการจะไดกําหนด

มาตรา ๔๓ ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในสวนท่ีเก่ียวกับ
ขอมูลขาวสารของราชการ ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้ เวนแตระเบียบท่ีคณะ
รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดกําหนดเปนอยางอ่ืน

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
   พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ
        นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชน
มีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนส่ิงจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความ
เปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอ
ยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารท่ีหากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอ
ประเทศชาติหรือตอประโยชนท่ีสําคัญของเอกชน ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคงและจะยังผลให
ประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย
ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้
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กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหมีการจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๔ (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พรอมสําเนาหนึ่งชุด ซ่ึงอยางนอย
ตองมีรายการตามบัญชีแสดงบัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามท่ีแนบทายกฎกระทรวงนี้ และเก็บ
รักษาไวกับเจาหนาท่ีผูควบคุมดูแลขอมูลขาวสารดังกลาว

ขอ ๒ ใหหนวยงานของรัฐจัดเก็บรวบรวมบัญชีหรือสําเนาบัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลใหเปนระบบกํากับไวกับขอมูลขาวสาร นั้น เพ่ือความสะดวกในการเก็บรักษาของหนวยงานของรัฐและ
ตรวจสอบของบุคคลท่ีขอตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนตามมาตรา ๒๕

ขอ ๓ กรณีท่ีบัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลมีสวนท่ีเห็นควรไมเปดเผยแกผูขอ
ตรวจดูหรือยืมอยูดวย หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะตัดรายการใดออกจากรายการในบัญชีท่ีจะ เปดเผยก็ได
แตอยางนอยตองคงรายการท่ีแสดงลําดับท่ี วัน เดือน ป ท่ีขอตรวจดูหรือขอยืมไว และใหแสดงเหตุผลท่ีไมเปดเผย
ไวในชองหมายเหตุดวย

ใหไว ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
  ชวน หลีกภัย
  นายกรัฐมนตรี

หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีเก็บรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลจัดทําบัญชีแสดง
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น ในกรณีท่ีมีการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ตามมาตรา ๒๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ออกกฎกระทรวง
ไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ในกรณี เจ าของข อมูลเปนผู เยาว  ใหผู ใช อํานาจปกครองมี สิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคหา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาผูเยาวมีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ป ตองไดรับความยินยอมจากผูเยาวดวย
ขอ ๒ ในกรณีเจาของขอมูลเปนคนไรความสามารถ ใหผูอนุบาลมีสิทธิดําเนินการแทนตาม

มาตรา ๒๕ วรรคหา
ขอ ๓ ในกรณีเจาของขอมูลเปนคนเสมือนไรความสามารถไมสามารถทําการตามมาตรา ๒๓

มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ดวยตนเอง เพราะเหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือมีเหตุอ่ืน
ทํานองเดียวกันใหผูพิทักษมีสิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคหา

ขอ ๔ ในกรณีเจาของขอมูลถึงแกกรรม และมิไดทําพินัยกรรมกําหนดไวเปน
อยางอ่ืน ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา ๒๔ ไดตามลําดับกอนหลัง ดังตอไปนี้

(๑) บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม
(๒) คูสมรส
(๓) บิดาหรือมารดา
(๔) ผูสืบสันดาน
(๕) พ่ีนองรวมบิดามารดา
(๖) คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ในกรณีตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ ใหบุคคลตามขอ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)

มีสิทธิดําเนินการ แทนไดไมวาบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะมีความเห็นเชนใดก็ตาม

ใหไว ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
   ชวน หลีกภัย
  นายกรัฐมนตรี

หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๕ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดวา บุคคลผูมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕
แทนผู เยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลท่ีถึงแกกรรม ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๖ วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑  กอนครบกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดในมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไมนอยกวาสามเดือน หากหนวยงานของรัฐเจาของขอมูลขาวสาร ประสงคจะขอ
ขยายระยะเวลาไมเปดเผยขอมูลออกไปอีก ใหจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารท่ีจะขอขยายระยะเวลาไมเปดเผยพรอมทั้ง
เหตุผล ยื่นตอบุคคล ดังตอไปนี้

(๑) สวนราชการท่ีขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใหยื่นตอ
นายกรัฐมนตรี

(๒) สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง หรือสํานักงานปลัดทบวง ใหยื่นตอ
รัฐมนตรีวาการ

(๓) กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ใหยื่นตอปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง แลวแตกรณี

(๔) สํานักงานจังหวัด หรือสํานักงานอําเภอ ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด
(๕) กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด ใหยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(๖) เทศบาล สุขาภิบาล ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด
(๗) องคการบริหารสวนตําบล ใหยื่นตอนายอําเภอ
(๘) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหยื่นตอประธาน

สภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี
(๙) ศาล หรือศาลภาค ใหยื่นตออธิบดีศาล นั้น ๆ
(๑๐) รัฐวิสาหกิจ องคกรควบคุมวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ใหยื่นตอ

ผูมีอํานาจควบคุมหรือกํากับดูแล แลวแตกรณี
ขอ ๒  เม่ือไดรับบัญชีขอมูลขาวสารท่ีจะขอขยายระยะเวลาไมเปดเผย ใหผูมีอํานาจพิจารณาใหความ

เห็นชอบตามขอ ๑ แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย บุคคลตามความจําเปนแตตองไมนอยกวาสามคน
เพ่ือพิจารณาเร่ืองดังกลาว

คณะกรรมการตามวรรคแรก จะตองประกอบดวยบุคคลซ่ึงมิไดอยูในสังกัดของหนวยงานของ
รัฐซ่ึงเปนเจาของขอมูลขาวสารดังกลาว เปนองคคณะไมนอยกวาสองในสาม
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ขอ ๓ การประชุมของคณะกรรมการท่ีตั้งขึ้นตามขอ ๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๙ ถึงมาตรา ๘๔
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติประการใด ใหหัวหนาหนวยงานเจาของขอมูลขาวสาร
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

ใหไว ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
 ชวน หลีกภัย

         นายกรัฐมนตรี

หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๖ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหมีการตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการจนเกินความจําเปน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการขอมูลข าวสารของราชการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

การมีคําส่ังใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ เปนการท่ัวไปหรือเฉพาะแกบุคคลใดใหเปน
อํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐ ดังตอไปนี้

(๑) ขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายตุลาการท่ีเปนขาราชการธุรการ ขาราชการฝายอัยการท่ีเปน
ขาราชการธุรการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครู ขาราชการรัฐสภาสามัญหรือขาราชการกรุงเทพ
มหานคร ซ่ึงมีหนาท่ีครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น และเปนผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๖ ขึ้นไป

(๒) ขาราชการทหาร หรือขาราชการตํารวจ ซ่ึงมีหนาท่ีครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูล
ขาวสารนั้น และเปนผูซ่ึงมีช้ันยศตั้งแต พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตํารวจตรี ขึ้นไป แลวแตกรณี

(๓) ขาราชการตุลาการซ่ึงมีหนาท่ีครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น และเปนผูดํารง
ตําแหนงตั้งแตขาราชการตุลาการช้ัน ๒ ขึ้นไป

(๔) ขาราชการอัยการซ่ึงมีหนาท่ีครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น และเปนผูดํารง
ตําแหนงตั้งแตขาราชการอัยการช้ัน ๒ ขึ้นไป

(๕) ผูบริหารทองถ่ิน หรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดสุขาภิบาล
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาตําบล หรือปลัดเมืองพัทยา ซ่ึงมีหนาท่ีครอบครองหรือควบคุมดูแล
ขอมูลขาวสารนั้น แลวแตกรณี

(๖) บุคคลหรือคณะบุคคล ซ่ึงควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ซ่ึงมีหนาท่ีครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น และเปนผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับหัวหนากองหรือ
เทียบเทาขึ้นไป

(๗) บุคคลหรือคณะบุคคล ซ่ึงควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานอิสระของรัฐ หรือผูบริหาร
ระดับ เลขาธิการ ผู อํานวยการ หรือตําแหนงอ่ืนท่ีมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกันของหนวยงานอิสระของรัฐหรือเจาหนาท่ี
หนวยงานอิสระของรัฐท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารดังกลาว ซ่ึงมีหนาท่ีครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น
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(๘) บุคคลหรือคณะบุคคล ซ่ึงควบคุมการปฏิบัติงานขององคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หรือหัวหนาสํานักงานขององคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หรือเจาหนาท่ีขององคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ท่ีไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว ซ่ึงมีหนาท่ีครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น

ใหไว ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒
    ชวน หลีกภัย
   นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหมีเจาหนาท่ีในระดับตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ทําหนาท่ี
วินิจฉัยเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ท่ีมีปญหาตองพิจารณาท้ังในดานการรักษาความลับ
เพ่ือประโยชนในราชการและในดานประโยชนอ่ืนอันสําคัญท่ีทําใหอาจจําเปนตองเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น ท้ังนี้
เพ่ือใหการเปดเผ ขอมูลขาวสาร ของทางราชการเกิดดุลยภาพระหวางการรักษาความลับกับประโยชนอ่ืนท่ีเก่ียวของ
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

พ.ศ. ๒๕๔๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

เปนปท่ี ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มาตรา ๓/๑ และ มาตรา ๗๑/๑๐ (๕) แหง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเร่ืองใดสมควรท่ีสวนราชการใดจะปฏิบัติเม่ือใด
และจะตองมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ ก.พ.ร.

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

และหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
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หมวด ๑
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

มาตรา ๖ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย
ดังตอไปนี้

(๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ

หมวด ๒
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน

มาตรา ๗ การบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการท่ีมี
เปาหมาย เพ่ือใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชนความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม
ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ

มาตรา ๘ ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการ
โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการบริหารราชการ ดังตอไปนี้

(๑) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ และ
สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของ คณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา

(๒) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซ่ือสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได
และมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนท้ังในระดับประเทศและทองถ่ิน

(๓) กอนเร่ิมดําเนินการสวนราชการตองจัด ใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวน
ทุกดาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการท่ีโปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแตละขั้นตอน ในกรณีท่ีภารกิจใด
จะมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือช้ีแจงทําความเขาใจ
เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนท่ีสวนรวมจะไดรับจากภารกิจนั้น

(๔) ใหเปนหนาท่ีของขาราชการท่ีจะตองคอยรับฟงความคิดเห็น และความพึงพอใจของสังคม
โดยรวมและประชาชนผู รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ
ใหเหมาะสม
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(๕) ในกรณีท่ีเกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหสวนราชการดําเนินการ แกไขปญหา
และอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีท่ีปญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากสวนราชการอ่ืน หรือระเบียบขอบังคับท่ีออก
โดยสวนราชการอ่ืน ใหสวนราชการแจงใหสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็วตอไป
และใหแจง ก.พ.ร. ทราบดวย

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการกําหนดวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมกับภารกิจแตละเร่ือง ท้ังนี้
ก.พ.ร. จะกําหนดแนวทางการดําเนินการท่ัวไปใหสวนราชการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรานี้ดวยก็ได

หมวด ๓
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ

มาตรา ๙ การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้

(๑) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา
(๒) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (๑) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะ

เวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอนเปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ
และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ

(๓) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดขึ้น ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด

(๔) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน
ให เปนหนาท่ี ของสวนราชการท่ี จะตองดําเนินการแก ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้ น หรือเปล่ี ยนแผนปฏิบัติ ราชการให เหมาะสม

มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีภารกิจใดมีความเก่ียวของกับหลายสวนราชการหรือเปนภารกิจท่ีใกลเคียง
หรือตอเนื่องกัน ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของนั้นกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิด การบริหารราชการแบบ
บูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ

ใหสวนราชการมีหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาคณะผูแทน
ในตางประเทศ เพ่ือใหการบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในตางประเทศ แลวแตกรณีสามารถใชอํานาจ
ตามกฎหมายไดครบถวน ตามความจําเปนและบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรา ๑๑ สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพ่ือนํามาประยุกต
ใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกานี้
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มาตรา ๑๒ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

มาตรา ๑๓ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรี

เม่ือคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ รวมกันจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภา

เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีผล
ผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสวนราชการ ท่ีจะตองดําเนินการจัดทําภารกิจใหเปนไปตามแผนการบริหารราชการ
แผนดินนั้น

มาตรา ๑๔ ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตาม มาตรา ๑๓ ใหจัดทําเปนแผนส่ีป
โดยนํานโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้  อยางนอย
จะตองมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน สวนราชการหรือบุคคลท่ีจะรับผิดชอบใน
แตละภารกิจ ประมาณการรายได และรายจายและทรัพยากรตาง ๆ  ท่ีจะตองใชระยะเวลาการดําเนินการ และการ
ติดตามประเมินผล

มาตรา ๑๕ เม่ือมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ใหสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกันพิจารณาจัดทําแผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ
กฎหมายท่ีจะตองจัดใหมีขึ้นใหมหรือกฎหมายท่ีตองมีการแกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกใหสอดคลองกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน สวนราชการผูรับผิดชอบ และระยะเวลาท่ีตองดําเนินการ

แผนนิติบัญญัตินั้นเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแลว ใหมีผลผูกพันสวนราชการท่ีเก่ียวของท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น

ในกรณีท่ีเห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือกําหนด
หลักเกณฑการจัดทําแผนนิติบัญญัติเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานก็ได

มาตรา ๑๖ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนส่ีป
ซ่ึงจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตาม มาตรา ๑๓

ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญ
เก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมท้ังประมาณการรายได
และรายจายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ
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เม่ือรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใด ตามวรรคสองแลว ใหสํานัก
งบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกลาว

ในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น

เม่ือส้ินปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงาน แสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการประจําป
เสนอตอคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดให สวนราชการตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ ใหสํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. รวมกันกําหนดแนวทางการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการตาม มาตรา ๑๖ ใหสามารถใชไดกับแผนปฏิบัติราชการท่ี ตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบ
ประมาณ ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเพ่ิมภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร

มาตรา ๑๘ เม่ือมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการอยางอ่ืน
ซ่ึงมีผล ทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมายหรือนําไปใชในภารกิจใหมท่ีมิไดกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ
จะกระทําไดตอ เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกันแลว

การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเฉพาะในกรณี ท่ีงานหรือภารกิจใดไมอาจ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจําเปนหรือไมเปนประโยชน หรือหากดําเนินการตอไปจะตอง
เสียคาใชจายเกินความจําเปน หรือมีความจําเปนอยางอ่ืนอันไมอาจหลีกเล่ียงได ท่ีจะตองเปล่ียนแปลงสาระสําคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการ

เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหปรับแผนปฏิบัติราชการแลว ใหดําเนินการแกไขแผนการบริหาร
ราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย

มาตรา ๑๙ เม่ือนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาท่ีสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม ตามท่ีนายกรัฐมนตรีคนใหม ส่ังการ ท้ังนี้ เพ่ือนายกรัฐมนตรีคนใหม
จะไดใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนด นโยบายการบริหารราชการแผนดินตอไป

หมวด ๔
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ

มาตรา ๒๐ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหสวน
ราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณท่ีจะตองใช
ในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบท่ัวกันดวย
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มาตรา ๒๑ ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภทขึ้น ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด

ใหสวนราชการคํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวน
ราชการนั้น ตามระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ

ในกรณีท่ีรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะใดของสวนราชการใดสูงกวา รายจายตอหนวย
ของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคลายคลึงกันของสวนราชการอ่ืน ใหสวนราชการนั้นจัดทํา
แผนการลดรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะดังกลาวเสนอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ
และถามิไดมีขอทักทวงประการใดภายในสิบหาวันก็ใหสวนราชการดังกลาวถือปฏิบัติ  ตามแผนการลดรายจายนั้นตอไปได

มาตรา ๒๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบ
ประมาณรวมกันจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐท่ีสวนราชการดําเนินการอยู เพ่ือรายงาน
คณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก และเพ่ือ
ประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป ท้ังนี้ ตามระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด

ในการประเมินความคุมคาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ ความเปน
ไปไดของภารกิจหรือโครงการท่ีดําเนินการ ประโยชนท่ีรัฐและประชาชนจะพึงไดและรายจายท่ีตองเสียไปกอนและ
หลังท่ีสวนราชการดําเนินการดวย

ความคุมคาตามมาตรานี้ ใหหมายความถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคม และประโยชนหรือ
ผลเสียอ่ืน ซ่ึงไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย

มาตรา ๒๓ ในการจัดซ้ือหรือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม
โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค ท่ีจะใช ราคา และประโยชน
ระยะยาวของสวนราชการท่ีจะไดรับประกอบกัน

ในกรณีท่ีวัตถุประสงคในการใชเปนเหตุใหตองคํานึงถึงคุณภาพ และการดูแลรักษาเปนสําคัญ
ใหสามารถกระทําไดโดยไมตองถือราคาต่ําสุดในการเสนอซ้ือหรือจางเสมอไป

ใหสวนราชการท่ีมีหนาท่ีดูแล ระเบียบเก่ียวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสวนราชการ
ดําเนินการ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติภารกิจใด หากสวนราชการจําเปนตองไดรับอนุญาต อนุมัติ หรือความ
เห็นชอบจากสวนราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบดังกลาว แจงผลการพิจารณาใหสวนราชการ
ท่ียื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ

ในกรณีท่ีเร่ืองใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดขั้นตอน
การปฏิบัติไว และขั้นตอนการปฏิบัตินั้นตองใชระยะเวลาเกินสิบหาวัน ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมัติ
หรือใหความเห็นชอบ ประกาศกําหนดระยะเวลาการพิจารณาไวใหสวนราชการอ่ืนทราบ
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สวนราชการใดท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบมิไดดําเนินการใหแลวเสร็จตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ใหถือวาขาราชการซ่ึงมีหนาท่ีเก่ียวของและหัวหนา
สวนราชการนั้นประมาทเลินเลออยางรายแรง เวนแตจะพิสูจนไดวาความลาชานั้นมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของตน

มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาใด ๆ  ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ
ในปญหานั้น ๆ จะตองพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาวินิจฉัยใหดําเนินการ
ไดเทาท่ีจําเปนอันไมอาจหลีกเล่ียงได

ในการพิจารณาเร่ืองใด ๆ  โดยคณะกรรมการ เม่ือคณะกรรมการมีมติเปนประการใดแลว ใหมติของ
คณะกรรมการผูกพันสวนราชการซ่ึงมีผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย แมวาในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองนั้นผูแทน
ของสวนราชการท่ีเปนกรรมการจะมิไดเขารวมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม ถามีความเห็นแตกตางกันสองฝาย
ใหบันทึกความเห็นของกรรมการฝายขางนอยไวใหปรากฎในเร่ืองนั้นดวย

ความผูกพันท่ีกําหนดไวในวรรคสอง มิใหใชบังคับกับการวินิจฉัยในปญหาดานกฎหมาย

มาตรา ๒๖ การส่ังราชการโดยปกติใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เวนแตในกรณีท่ีผูบังคับบัญชา
มีความจําเปนท่ีไมอาจส่ังเปนลายลักษณอักษรในขณะนั้น จะส่ังราชการดวยวาจาก็ได แตใหผู รับคําส่ังนั้นบันทึกคําส่ัง
ดวยวาจาไวเปนลายลักษณอักษรและเม่ือไดปฏิบัติราชการตามคําส่ังดังกลาวแลวใหบันทึกรายงานใหผูส่ัง
ราชการทราบในบันทึกใหอางอิงคําส่ังดวยวาจาไวดวย

หมวด ๕
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรา ๒๗ ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูดํารงตําแหนงใดใหแกผูดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการดําเนินการในเร่ืองนั้นโดยตรง เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้
ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุงผลใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

เม่ือไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแลว ใหสวนราชการกําหนด หลักเกณฑการ
ควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลการใชอํานาจและความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจไวดวย
หลักเกณฑดังกลาวตองไมสรางขั้นตอนหรือการกล่ันกรองงานท่ีไมจําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในการนี้
หากสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแลวจะเปนการลดขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัด
คาใชจาย รวมท้ังไมเกิดผลเสียหายแกราชการ ใหสวนราชการดําเนินการใหขาราชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ

เม่ือสวนราชการใดไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ตามวรรคหนึ่ง หรือไดมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแลว ใหสวนราชการนั้นเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป
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มาตรา ๒๘ เพ่ือประโยชนในการกระจายอํานาจการตัดสินใจตาม มาตรา ๒๗ ก.พ.ร. ดวย
ความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
ความรับผิดชอบระหวางผูมอบอํานาจและผู รับมอบอํานาจ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการใหสวนราชการ
ถือปฏิบัติก็ได

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือการติดตอประสานงาน
ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การดําเนินการ
รวมท้ังรายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ท่ีทําการของสวนราชการและในระบบเครือขาย
สารสนเทศของสวนราชการ เพ่ือใหประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของเขาตรวจดูได

มาตรา ๓๐ ในกระทรวงหนึ่ง ใหเปนหนาท่ีของปลัดกระทรวงท่ีจะตองจัดใหสวนราชการภายใน
กระทรวงท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริการประชาชนรวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวม เพ่ืออํานวยความสะดวก
แกประชาชนในการท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอ่ืนใด ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถติดตอสอบถาม
ขอทราบ ขอมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเร่ืองใด ๆ ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการในกระทรวงเดียวกัน
โดยติดตอเจาหนาท่ี ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว

มาตรา ๓๑ ในศูนยบริการรวมตาม มาตรา ๓๐ ใหจัดใหมีเจาหนาท่ีรับเร่ืองราวตาง ๆ และ
ดําเนินการสงตอใหเจาหนาท่ีของสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป โดยใหมีขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของ
กับอํานาจหนาท่ีของทุกสวนราชการในกระทรวง รวมท้ังแบบคําขอตาง ๆ ไวใหพรอมท่ีจะบริการประชาชนได ณ
ศูนยบริการรวม

ใหเปนหนาท่ีสวนราชการท่ีเก่ียวของท่ีจะตองจัดพิมพรายละเอียดของเอกสารหลักฐาน ท่ีประชาชน
จะตองจัดหามาในการขออนุมัติหรือขออนุญาตในแตละเร่ืองมอบใหแกเจาหนาท่ีของศูนยบริการรวม และใหเปน
หนาท่ีของเจาหนาท่ีศูนยบริการรวมท่ีจะตองแจงใหประชาชนท่ีมาติดตอไดทราบในคร้ังแรกท่ีมาติดตอ
และตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนดังกลาวนั้นประชาชนไดยื่นมาครบถวนหรือไม พรอมท้ังแจงใหทราบถึง
ระยะเวลาท่ีจะตองใชดําเนินการในเร่ืองนั้น

ในการยื่นคํารองหรือคําขอตอศูนยบริการรวมตาม มาตรา ๓๐ ใหถือวาเปนการยื่นตอสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของ ท้ังหมดตามท่ีระบุไวในกฎหมายหรือกฎแลว

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีปญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายหรือกฎในเร่ืองใด ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของแจงให ก.พ.ร. ทราบ
เพ่ือดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายหรือกฎนั้นตอไป
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มาตรา ๓๒ ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ
จัดใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชนในเร่ืองเดียวกันหรือตอเนื่องกันในจังหวัด
อําเภอ หรือก่ิงอําเภอนั้น รวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวมไว ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีวาการอําเภอ หรือท่ีวาการก่ิงอําเภอ
หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร โดยประกาศใหประชาชนทราบ และใหนําความใน มาตรา ๓๐ และ มาตรา ๓๑
มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม

หมวด ๖
การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ

มาตรา ๓๓ ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปน หรือ
สมควรท่ีจะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี
กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอ่ืนประกอบกัน

กําหนดเวลาในการจัดใหมีการทบทวนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ี ก.พ.ร. กําหนด
ในกรณีท่ีสวนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงภารกิจ ใหสวนราชการดําเนิน

การปรับปรุงอํานาจหนาท่ี โครงสราง และอัตรากําลัง ของสวนราชการใหสอดคลองกัน และเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือดําเนินการตอไป

ในกรณีท่ี ก.พ.ร. พิจารณาแลวเห็นวาภารกิจของรัฐท่ีสวนราชการใดรับผิดชอบดําเนินการอยู สมควร
เปล่ียนแปลง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติม ใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสวน
ราชการนั้นดําเนินการปรับปรุงภารกิจ อํานาจหนาท่ี โครงสรางและอัตรากําลังของสวนราชการนั้นใหสอดคลองกัน

มาตรา ๓๔ ในกรณีท่ีมีการยุบเลิก โอน หรือรวมสวนราชการใดท้ังหมดหรือบางสวน หามมิใหจัดตั้ง
สวนราชการท่ีมีภารกิจหรืออํานาจหนาท่ีท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับสวนราชการดังกลาวขึ้นอีก
เวนแตมีการเปล่ียนแปลงแผนการบริหารราชการแผนดิน และมีเหตุผลจําเปนเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชนสวนรวมของประชาชน และโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.

มาตรา ๓๕ สวนราชการมีหนาท่ีสํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และประกาศ ท่ีอยูในความรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือประกาศขึ้นใหม ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม
และความม่ันคงของประเทศ ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของประชาชน
มาประกอบการพิจารณาดวย

มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือประกาศ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใด ไมสอดคลองหรือเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
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ไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศ เปนอุปสรรคตอการประกอบกิจการหรือการดํารงชีวิตของประชาชน หรือกอ
ใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะตอสวน
ราชการนั้นเพ่ือดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็วตอไป

ในกรณีท่ีสวนราชการท่ีไดรับการเสนอแนะไมเห็นชอบดวย กับคําเสนอแนะของสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา ใหเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย

หมวด ๗
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงาน
ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และประกาศใหประชาชน
และขาราชการทราบเปนการท่ัวไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร.
พิจารณาเห็นวางานนั้นมีลักษณะท่ีสามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาท่ีลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตอง
ปฏิบัติก็ได

ใหเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีจะตองตรวจสอบ ใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนด
เวลาตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๘ เม่ือสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือจาก
สวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตอง
ตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน สิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๓๗

มาตรา ๓๙ ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของ สวนราชการเพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนท่ีจะสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูล หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ

ระบบเครือขายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ตองจัดทําในระบบเดียวกับท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารจัดใหมีขึ้นตาม มาตรา ๔๐

มาตรา ๔๐ เพ่ื ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกประชาชนในการติดต อกับ
สวนราชการทุกแหง ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศกลางขึ้น

ในกรณีท่ีสวนราชการใดไมอาจจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการได อาจรองขอให
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดําเนินการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดังกลาวก็ได
ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะขอใหสวนราชการใหความชวยเหลือดานบุคลากร
คาใชจายและขอมูลในการดําเนินการก็ได
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มาตรา ๔๑ ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาท่ี
ของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป และในกรณีท่ีมีท่ีอยูของบุคคลนั้น ใหแจงใหบุคคลนั้น
ทราบผลการดําเนินการดวย ท้ังนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได

ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยช่ือหรือท่ีอยูของผูรองเรียน
เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น

มาตรา ๔๒ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว
ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพ่ือใชบังคับกับสวนราชการอ่ืน มีหนาท่ีตรวจสอบ
วากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซํ้าซอน หรือความลาชา
ตอการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการอ่ืนหรือไมเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป

ในกรณีท่ีไดรับการรองเรียนหรือเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอ่ืนในเร่ืองใด ใหสวน
ราชการท่ีออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีท่ีเห็นวาการรองเรียนหรือเสนอ
แนะนั้นเกิดจากความเขาใจผิดหรือความไมเขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ใหช้ีแจงใหผูรองเรียน
หรือเสนอแนะทราบภายในสิบหาวัน

การรองเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจงผาน ก.พ.ร. ก็ได
ในกรณีท่ี ก.พ.ร. เห็นวา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให ก.พ.ร.

แจงใหสวนราชการท่ีออก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไข หรือยกเลิก
ตอไปโดยเร็ว

มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเร่ืองใด ๆ  โดยปกติใหถือวาเปนเร่ืองเปดเผย เวนแตกรณีมีความ
จําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของประเทศความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบ
รอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาท่ีจําเปน

มาตรา ๔๔ สวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับงบประมาณรายจายแตละป
รายการเก่ียวกับการจัดซ้ือหรือจัดจางท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ  ท่ีไดมีการอนุมัติใหจัดซ้ือ
หรือจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได ณ สถานท่ีทําการของสวนราชการ และระบบเครือขาย
สารสนเทศของสวนราชการ ท้ังนี้ การเปดเผยขอมูลดังกลาวตองไมกอใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบ
หรือความเสียหายแกบุคคลใดในการจัดซ้ือหรือจัดจาง

ในการจัดทําสัญญาจัดซ้ือหรือจัดจาง หามมิใหมีขอความหรือขอตกลงหามมิใหเปดเผยขอความ
หรือขอตกลงในสัญญาดังกลาว เวนแตขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีอยูภายใตบังคับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือขอบังคับท่ีเก่ียวกับการคุมครองความลับทางราชการ หรือในสวนท่ีเปนความลับทางการคา
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หมวด ๘
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม มาตรา ๙ (๓) แลว ใหสวนราชการ
จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร.กําหนด

มาตรา ๔๖ สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับหรือ
หนวยงานในสวนราชการก็ได ท้ังนี้ การประเมินดังกลาวตองกระทําเปนความลับและเปนไปเพ่ือประโยชน
แหงความสามัคคีของขาราชการ

มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล
ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงท่ีปฏิบัติ ประโยชน
และผลสัมฤทธ์ิท่ีหนวยงานท่ีขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น

มาตรา ๔๘ ในกรณีท่ีสวนราชการใดดําเนินการใหบริการท่ีมีคุณภาพและเปนไปตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด รวมท้ังเปนท่ีพึงพอใจแกประชาชน ให ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษเปนบําเหน็จความชอบ
แกสวนราชการ หรือใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้น เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.ร.
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๔๙ เม่ือสวนราชการใดไดดําเนินงานไปตามเปาหมาย สามารถเพ่ิมผลงาน และผลสัมฤทธ์ิ
โดยไมเปนการเพ่ิมคาใชจายและคุมคาตอภารกิจของรัฐ หรือสามารถดําเนินการตามแผนการลดคาใชจายตอหนวย
ไดตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.ร. กําหนด ให ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพ่ิมประสิทธิภาพใหแก
สวนราชการนั้น หรือใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้น เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.ร.
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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หมวด ๙
บทเบ็ดเตล็ด

มาตรา ๕๐ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติการใดนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมท้ังกําหนดมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมจากท่ีบัญญัติไวใน มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๔๙ ก็ได

มาตรา ๕๑ ในกรณีท่ีพระราชกฤษฎีกานี้กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงานในเร่ืองใด
และมีกฎหมายฉบับอ่ืนกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงานในเร่ืองเดียวกันท้ังหมดหรือบางสวน เม่ือสวนราชการ
ไดจัดทําแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแลวใหถือวา สวนราชการนั้นไดจัดทําแผนตามพระราชกฤษฎีกานี้
ดวยแลว

มาตรา ๕๒ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ตามแนว ทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการอํานวย ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติในหมวด ๕
และหมวด ๗

ใหเปนหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทยดูแลและใหความชวยเหลือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการจัดทําหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๕๓ ใหองคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้

ในกรณีท่ี ก.พ.ร. เห็นวาองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดใหมีหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง
หรือมีแตไมสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกานี้ ใหแจงรัฐมนตรีซ่ึงมีหนาท่ีกํากับดูแลองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือพิจารณาส่ังการใหองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินการใหถูกตองตอไป

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
 พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
       นายกรัฐมนตรี
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*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีมีการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ และใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซ่ึงการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการนี้ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพื่อใหการ
บริหารราชการแผนดินเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ
และเนื่องจากมาตรา ๓/๑ แหง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหการกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหเกิดการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีกระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ท่ีปรึกษา

๑. นายไพรัตน สกลพันธุ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
๒. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
๓. นายจรินทร จักกะพาก รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
๔. นายวีระวัฒน ช่ืนวาริน รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

คณะผูจัดทํา

๑. นายวันชัย จันทรพร ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน
๒. นายบรเมศร ธีระคําศรี ผูอํานวยการสวนกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน
๓. นายประพจน โพธ์ิใต ผูอํานวยการสวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได
๔. นายสาจิต จันทรศิริ นิติกรชํานาญการ
๕. นางสาววราภรณ ขวัญเรือน นิติกรปฏิบัติการ
๖. นางสาวนฤมล แซโงว นิติกรปฏิบัติการ
๗. นางสาวนฤมล ศรีธวัช ณ อยุธยา เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล
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