-รางบันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....

หลักการ
ใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เหตุผล
เนื่องจากกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับ การจัดตั้ง อํานาจหนาที่ และรายไดขององคการบริห ารสวนตําบล
เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด มีจํานวนหลายฉบับและกระจัดกระจายอยู อันทําใหเกิดความสับสน
ในการบั งคั บ ใช กฎหมาย และโดยที่ รัฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทย หมวด ๑๔ การปกครองส ว นท องถิ่ น
บัญญัติใหมีการจัดการปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณ ของประชาชนใน
ทองถิ่น และเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จึงเห็นสมควรรวบรวมกฎหมายดังกลาวจัดทําเปนประมวล
กฎหมายองคกรปกครองส วนท องถิ่น เพื่ อประโยชนในการอ างอิงและใชกฎหมายที่จะรวมอยูในฉบั บเดียวกั น
เพื่ อใหเปน มาตรฐานเดียวกัน พรอมกับไดมีการปรับปรุงบทบัญญั ติในกฎหมายดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ....
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โดยที่เปนการสมควรประกาศใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พระราชบั ญ ญั ตินี้ มีบ ทบัญ ญั ติบ างประการเกี่ย วกับ การจํากัดสิทธิและเสรีภ าพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๗๗ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๒ และมาตรา ๒๕๘ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจของบทบัญญัติแหง
กฎหมาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเปน
กฎหมายที่ตองออกคูกับประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรวบรวมกฎหมายจัดตั้งองคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลไวในฉบับเดียวกันเพื่อสะดวกตอการอางอิงและบังคับใช
กฎหมาย
ทองถิ่น พ.ศ. ....”

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวน
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นทายพระราชบัญญัตินี้ ตั้งแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนตนไป
มาตรา ๔ ใหยกเลิก

๒

(๑) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
(๒) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
(๓) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
(๔) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
(๕) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐
(๖) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๘) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
(๙) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙
(๑๐) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๑๑) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑๒) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑๓) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๑๔) พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๑๕) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑๖) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๑๗) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑๘) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๑๙) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒๐) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒๑) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒๒) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒๓) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒๔) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒๕) พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒๖) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๒๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๒๘) พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒๙) พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๕ ใหองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด ที่มีอยูในวัน
กอนวันที่ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชบังคับ เปนองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และ
องคการบริหารสวนจังหวัด ตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๓

มาตรา ๖ ใหประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น
รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น และที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมาย
วาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมายวาดวยเทศบาล หรือกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวน
จังหวัด ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชบังคับ ดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนง หรือครบอายุของสภาทองถิ่น หรือมีการยุบสภาทองถิ่นหรือถือวามีการยุบสภา
ทองถิ่น โดยใหองคประกอบของสภาทองถิ่น จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่น คุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นคงเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกอนถูกยกเลิกตาม
พระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งวางลง ดวยเหตุอื่นอันมิใชกรณีครบอายุของสภาทองถิ่น
หรือมีการยุบสภาทองถิ่นหรือถือวามีการยุบสภาทองถิ่น ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นแทนตําแหนงที่วางตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เวนแตเมื่อตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นวางลงและ
มีสมาชิกสภาทองถิ่นเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งและอายุของสภาทองถิ่นเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีที่รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่นหรือที่ปรึกษา
ผูบริหารทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง พนจากตําแหนง ถามีจํานวนเหลืออยูไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวตามประมวล
กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นนี้ มิใหมีการแตงตั้งเพิ่ม
มาตรา ๗ ในกรณีที่มีการกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นไวแลว
กอนวันที่ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชบังคับ ถาไดกําหนดวันเลือกตั้งเปนภายหลังวันที่ประมวล
กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชบังคับ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยกเลิกการเลือกตั้งนั้น และดําเนินการ
เลือกตั้งใหมใหเปนไปตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๘ ใหโอนบรรดากิจการ สํานักงาน เงิน ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกรอง งบประมาณ
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแต
กรณี ที่มีอยูในวันกอนวันที่ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชบังคับ ไปเปนขององคการบริหารสวน
ตําบล เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ โดยใหกิจการ สํานักงาน
เงิน ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกรอง งบประมาณ ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
เทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัดใด เปนกิจการ สํานักงาน เงิน ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกรอง
งบประมาณ ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล เทศบาลหรือองคการบริหารสวน
จังหวัดนั้น
มาตรา ๙ บรรดาการกระทําอันเปนการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลเทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด ที่กระทําอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใชบังคับ ใหองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัดกระทําการนั้นตอไปได
จนกวาจะแลวเสร็จ แมประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไมไดกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจของ

๔

องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด แลวก็ตาม แตทั้งนี้ตองไมเกินสามปนับแตวันที่
ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชบังคับ
มาตรา ๑๐ ใหโอนบรรดากิจการ สํานักงาน เงิน ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกรอง งบประมาณ
เจาหนาที่และลูกจางของกองทุนที่มีอยูเดิม และภาระผูกพันอื่นๆ ของเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินทุนสงเสริมขององคการบริหารสวน
จังหวัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปเปน
ของกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล และกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัดตามประมวลกฎหมาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี
มาตรา ๑๑ ในระหวางที่ไมมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวน
จังหวัดและกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหคณะกรรมการ
เงิน ทุ น สงเสริมกิจ การองค การบริห ารส วนจั งหวัด และคณะกรรมการเงิน ทุ น สงเสริมกิจ การเทศบาลที่มีอยูเดิม
ดําเนินการบริหารงานและอํานวยการทั่วไปในกิจการของกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัดและ
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเทาที่จําเปนไปพลางกอน
ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการผูแทนผูบริหารทองถิ่น ผูแทนสภาทองถิ่น ผูแทนขาราชการสวน
ทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัดและกองทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชบังคับ
มาตรา ๑๒ ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานและการอํานวยการ
ทั่วไปในกิจการของกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัดและกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ใหนํา
หลักเกณฑที่ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ แลวแตกรณี
ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชบังคับ มาใชบังคับไปพลางกอน ทั้งนี้
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๑๓ ใหโอนบรรดากิจการ สํานักงาน เงิน ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกรอง งบประมาณ
เจาหนาที่และลูกจางรวมถึงภาระผู กพันอื่ น ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบ าลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีอยูตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการสงเสริมการดําเนินงานกิจการสถานธ
นานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๑๔ ในระหวางที่ไมมีคณะกรรมการจัดการในคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหคณะกรรมการจัดการสถานธนานุ
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บาลขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นที่ มีอยู เดิ มดํ าเนิ นการบริหารงานและอํ านวยการทั่ วไปในกิจการของสํ านั กงาน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่จําเปนไปพลางกอน
ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชบังคับ
มาตรา ๑๕ ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินกิจการ
สถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหนําหลักเกณฑที่ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
สงเสริมการดําเนินงานกิจการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชบังคับ มาใชบังคับไปพลางกอน ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๑๖ ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ รวมทั้งขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบล เทศบัญญัติ และขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ออกตามกฎหมายที่ยกเลิกตาม
ความในมาตรา ๔ และยังใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชบังคับ ยังคงใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น จนกวาจะมีพระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศรวมทั้งขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เทศบัญญัติ
หรือขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๗ ให รัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญ ญั ตินี้ และให มี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติการตามประมวลกฎหมาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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