
 

 
 

-ราง- 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. .... 
 

   
 

หลักการ 
ใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
   
   

เหตุผล 
 

 เนื่องจากกฎหมายท่ีบัญญัติเก่ียวกับการจัดตั้ง อํานาจหนาท่ี และรายไดขององคการบริหารสวนตําบล  
เทศบาล  และองคการบริหารสวนจังหวัด  มีจํานวนหลายฉบับและกระจัดกระจายอยู  อันทําใหเกิดความสับสน 
ในการบังคับใชกฎหมาย  และโดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถ่ิน  
บัญญัติใหมีการจัดการปกครองสวนทองถ่ิน  ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถ่ิน  และเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  จึงเห็นสมควรรวบรวมกฎหมายดังกลาวจัดทําเปนประมวล
กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือประโยชนในการอางอิงและใชกฎหมายท่ีจะรวมอยูในฉบับเดียวกัน 
เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  พรอมกับไดมีการปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 

 

 

 



 

ราง 
พระราชบัญญัติ 

ใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. .... 

 
   

....................................... 

....................................... 

....................................... 

 

................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………… 

โดยท่ีเปนการสมควรประกาศใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง

มาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๗๗ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๒ และมาตรา ๒๕๘ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจของบทบัญญัติแหง

กฎหมาย  

  เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือเปน

กฎหมายท่ีตองออกคูกับประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรวบรวมกฎหมายจัดตั้งองคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลไวในฉบับเดียวกันเพ่ือสะดวกตอการอางอิงและบังคับใช

กฎหมาย 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  มาตรา ๓  ใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินทายพระราชบัญญัตินี้ ตั้งแตวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนตนไป 

  มาตรา ๔  ใหยกเลิก 



๒ 

 

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

  มาตรา ๕  ใหองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีมีอยูในวัน

กอนวันท่ีประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชบังคับ เปนองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และ

องคการบริหารสวนจังหวัด ตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  



๓ 

 

   มาตรา ๖  ใหประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน 
รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน และท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมาย
วาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมายวาดวยเทศบาล หรือกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวน
จังหวัด ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชบังคับ ดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนง หรือครบอายุของสภาทองถ่ิน หรือมีการยุบสภาทองถ่ินหรือถือวามีการยุบสภา
ทองถ่ิน โดยใหองคประกอบของสภาทองถ่ิน จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ิน คุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิก
สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินคงเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกอนถูกยกเลิกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งวางลง ดวยเหตุอ่ืนอันมิใชกรณีครบอายุของสภาทองถ่ิน 
หรือมีการยุบสภาทองถ่ินหรือถือวามีการยุบสภาทองถ่ิน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวางตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เวนแตเม่ือตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินวางลงและ
มีสมาชิกสภาทองถ่ินเหลืออยูไมถึงก่ึงหนึ่งและอายุของสภาทองถ่ินเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  
  ในกรณีท่ีรองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ินหรือท่ีปรึกษา

ผูบริหารทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง พนจากตําแหนง ถามีจํานวนเหลืออยูไมต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไวตามประมวล

กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินนี้ มิใหมีการแตงตั้งเพ่ิม 

  มาตรา ๗  ในกรณีท่ีมีการกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินไวแลว

กอนวันท่ีประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชบังคับ ถาไดกําหนดวันเลือกตั้งเปนภายหลังวันท่ีประมวล

กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชบังคับ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยกเลิกการเลือกตั้งนั้น และดําเนินการ

เลือกตั้งใหมใหเปนไปตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  มาตรา ๘  ใหโอนบรรดากิจการ สํานักงาน เงิน ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกรอง งบประมาณ 

ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแต

กรณี ท่ีมีอยูในวันกอนวันท่ีประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชบังคับ 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  บรรดาการกระทําอันเปนการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลเทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีกระทําอยูกอนวันท่ีประมวลกฎหมายองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใชบังคับ ใหองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัดกระทําการนั้นตอไปได

จนกวาจะแลวเสร็จ แมประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไมไดกําหนดใหเปนหนาท่ีและอํานาจของ



๔ 

 

องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด แลวก็ตาม แตท้ังนี้ตองไมเกินสามปนับแตวันท่ี

ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชบังคับ 

  มาตรา ๑๐  ใหโอนบรรดากิจการ สํานักงาน เงิน ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกรอง งบประมาณ 

เจาหนาท่ีและลูกจางของกองทุนท่ีมีอยูเดิม และภาระผูกพันอ่ืนๆ ของเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินทุนสงเสริมขององคการบริหารสวน

จังหวัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปเปน

ของกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล และกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัดตามประมวลกฎหมาย

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี 

   มาตรา ๑๑  ในระหวางท่ีไมมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวน
จังหวัดและกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการ
เงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลท่ีมีอยูเดิม
ดําเนินการบริหารงานและอํานวยการท่ัวไปในกิจการของกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัดและ
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเทาท่ีจําเปนไปพลางกอน 
  ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการผูแทนผูบริหารทองถ่ิน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูแทนขาราชการสวน

ทองถ่ินและผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัดและกองทุน

สงเสริมกิจการเทศบาลตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันท่ีประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชบังคับ 

  มาตรา ๑๒  ในระหวางท่ียังมิไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานและการอํานวยการ

ท่ัวไปในกิจการของกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัดและกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ใหนํา

หลักเกณฑท่ีออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ แลวแตกรณี

ท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชบังคับ มาใชบังคับไปพลางกอน ท้ังนี้ 

เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  มาตรา ๑๓ ใหโอนบรรดากิจการ สํานักงาน เงิน ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกรอง งบประมาณ 
เจาหนาท่ีและลูกจางรวมถึงภาระผูกพันอ่ืน ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอยูตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการสงเสริมการดําเนินงานกิจการสถานธ
นานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   มาตรา ๑๔ ในระหวางท่ีไมมีคณะกรรมการจัดการในคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการจัดการสถานธนานุ



๕ 

 

บาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอยูเดิมดําเนินการบริหารงานและอํานวยการท่ัวไปในกิจการของสํานักงาน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเทาท่ีจําเปนไปพลางกอน 
  ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี

ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชบังคับ 

  มาตรา ๑๕ ในระหวางท่ียังมิไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินกิจการ

สถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหนําหลักเกณฑท่ีออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

สงเสริมการดําเนินงานกิจการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีใชบังคับอยูในวันกอน

วันท่ีประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชบังคับ มาใชบังคับไปพลางกอน ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ

ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  มาตรา ๑๖  ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ รวมท้ังขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบล เทศบัญญัติ และขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีออกตามกฎหมายท่ียกเลิกตาม

ความในมาตรา ๔ และยังใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชบังคับ ยังคงใช

บังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามกฎหมายอ่ืน จนกวาจะมีพระ

ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศรวมท้ังขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เทศบัญญัติ 

หรือขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามกฎหมายอ่ืน 

  มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย เพ่ือปฏิบัติการตามประมวลกฎหมาย
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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