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คํานํา 
 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดดําเนินการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกัน 
โดยการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเงินการคลงัขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตาํบล เน่ืองจากการบริหารงานดานการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวเกี่ยวของกับกฎหมายจํานวนมาก ทั้งกฎหมายระดบัพระราชบญัญัติ 
และกฎหมายระดับอนุบัญญัติ เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ
ตาง  ๆเปนตน ตลอดจนหนังสือสั่งการและหนังสือตอบขอหารือเกี่ยวกับการเงินการคลัง ที่อยูในความรบัผิดชอบ
ของหลายหนวยงาน ทําใหยากแกการคนควาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
การรวบรวมกฎหมายที่เกีย่วของกับการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวตัถปุระสงคที่สาํคัญ
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํากฎหมายมาใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตน รวมทั้งเพ่ือให
ประชาชนไดทราบบทบาทหนาที่ของตนในสวนทีเ่กี่ยวของกับเรื่องดังกลาว  
  การรวบรวมกฎหมายนีเ้ปนการจัดหมวดหมูของกฎหมายตามประเดน็ที่รวบรวมซึ่งแยกเปนหัวขอหลกั
และหัวขอยอย โดยแสดงใหเห็นถึงกระบวนการหรือขั้นตอนดานการเงินการคลังที่เกีย่วของกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และไดมีการอธบิายถึงที่มาของรายไดและประเภทของรายได รายจายและประเภทของรายจาย 
การงบประมาณ การพัสดุ การเบิกจายเงิน การตรวจสอบระบบบัญชี ความรับผิดทางละเมิด และสวสัดิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ กระบวนการหรือขัน้ตอนดังกลาวจะมีความสัมพันธกันทําใหเห็นถึง
ภาพรวมของการบริหารงานดานการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ซ่ึงจะทําใหการใชงาน 
การคนควา ทาํไดสะดวก รวดเร็ว และสมบูรณครบถวน  

นอกจากนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น รวม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 
เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 เปนการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสมบูรณ ครบถวน ของหัวขอ
หลักและหัวขอยอย และครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2549 เปนการรับฟงความคิดเห็น  เพ่ือตรวจสอบ
ความสมบูรณครบถวนของเนื้อหากฎหมายที่รวบรวม ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากสวนราชการที่
เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญดานการเงินการคลัง ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่
ไดใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงการรวบรวมกฎหมายนี้ ใหมีความสมบูรณ 
ครบถวนยิ่งขึ้น และบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนด จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
           กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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สวนที่ 1 



บทนํา   
 

แนวคิดการรวบรวมกฎหมายที่เก่ียวของกับการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(Concept of Compilation of Laws and Regulations on Financial of Local Administrative Organization) 

 การรวบรวมบทบญัญัตกิฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกันเปนการดาํเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2548 และวันที่ 22 มีนาคม 2548 โดยใหสวนราชการและหนวยงาน
ของรฐัดําเนนิการบรูณาการกฎหมายโดยการรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกนัไวดวยกัน เพ่ือใหสอดคลอง
ตามประเด็นยทุธศาสตรในการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซ่ึงกําหนดอยู
ในแผนการบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 - 2551 โดยที่การรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายเรื่อง
เดียวกันไวดวยกันมีวัตถปุระสงคที่สําคัญเพ่ือใหสวนราชการไดรูถึงกฎหมายที่ตนเองรับผิดชอบรวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน และเพ่ือให ประชาชน
สามารถเขาถงึกฎหมายไดสะดวก รวดเรว็ และครอบคลุมในเรื่องที่ประชาชนตองการทราบ นอกจากนี้
การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกันยังเปนฐานในการพัฒนากฎหมายในรูปของประมวล 
กฎหมาย (Codification) ในลําดับถัดไป รวมทั้งเปนฐานในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 การรวบรวมกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(Compilation of Laws and Regulations on Financial of Local Administrative Organization)  
เปนการพัฒนากฎหมายรูปแบบหนึ่งโดยการรวบรวมกฎหมายฉบับตางๆ ที่ใชบังคับในดานการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน เชน กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น (พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510) กรมการปกครอง (พระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช 2478) กรมโยธาธิการและผังเมือง  (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
กรมที่ดิน (ประมวลกฎหมายที่ดิน) กระทรวงการคลัง (พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 
2475) และกระทรวงสาธารณสุข (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) เปนตน มาไวในที่เดียวกันและ
จัดทําเปนเอกสารฉบับเดียว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการรวบรวมกฎหมายในเรื่องการเงินการคลังให
ครบถวน สมบูรณ สะดวกแกการคนควา อางอิงและปฏิบัติงาน อันถือไดวา เปนการเตรียมขอมูลเบื้องตนไว
สําหรับพัฒนากฎหมายในขั้นตอนตอไปคือ การจัดทําเปนประมวลกฎหมาย (codification) โดยมีวิธีการคือ 
ดําเนินการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายและจัดโครงสรางใหม มีการผสมผสานเนื้อหาของกฎหมายฉบับ
ตางๆ เขาดวยกัน ปรับปรุงถอยคําใหทันสมัยและสอดคลองกัน        
  การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกัน มีวิธีการจัดทําหลากหลายรูปแบบ 
แลวแตเทคนิควิธีที่จะนํามาใชเพ่ือใหการเขาถึงกฎหมาย (Access to law) เปนไปโดยสะดวก และ
รวดเร็วที่สุด สําหรับการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่
เปนการจัดลําดับกฎหมายแยกเปนหมวดหมูของเรื่องใหสอดคลองกัน เพ่ือใหเกิดความตอเน่ือง กลาวคือ 
ไดนําบทบัญญัติปจจุบันของกฎหมายฉบับตางๆ  มารวบรวมไวภายใตหัวขอตางๆ ที่กําหนดขึ้น โดยไมมี
การเปลี่ยนแปลงเลขมาตราของกฎหมายแตละฉบับและไมมีผลยกเลิกกฎหมายฉบับตางๆ ที่ยังคงใชบังคับอยู 
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ในปจจุบัน และไดนํากฎหมายฉบับตางๆ  มาเรยีงลําดับไวตามปทีป่ระกาศใชบังคับ จัดทําเปนสารบัญ
หมวดหมู หัวขอหลักและหวัขอยอย โดยหัวขอที่มีความสําคัญที่สุดจะกําหนดเปนหัวขอหลัก หัวขอที่มี
ความสําคัญรองลงมาก็จะกําหนดเปนหัวขอยอย ทั้งน้ี ในการแบงหมวดหมู หัวขอหลักและหัวขอยอยนี้
จะมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกันอยางตอเน่ืองเปนระบบ อีกทั้งยังมีคําอธิบายโดยสรุปสําหรับบทบัญญัติ
กฎหมายที่สําคัญๆ รวมทั้งคําพิพากษาของศาล ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ ซ่ึงจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งประชาชนสามารถเขาใจ
เน้ือหาของกฎหมายไดงาย และรวดเรว็ยิง่ขึ้น เกิดความสะดวกในการเขาถึงขอมูลกฎหมาย และบรรลุ
วัตถุประสงคของการดําเนินการดังกลาว 
วัตถุประสงคของการรวบรวมกฎหมาย 
 การรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงไดแก องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล น้ีมีวัตถุประสงคทีส่าํคัญตามลําดบั ดังน้ี 
 1. เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวของกับการใชกฎหมายโดยตรง สามารถเขาถึง
กฎหมายไดสะดวก รวดเรว็ และใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานที่เกีย่วของกับการเงินการคลังทั้งระบบ 
เปนประการสาํคัญ เน่ืองจากบทบัญญัตติามกฎหมาย ระเบียบดังกลาวเปนบทบัญญัติสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติเปนสวนใหญ และมีเปนจํานวนมาก 
 2. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับสวนราชการที่เกีย่วของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรูถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเปนประโยชนในการปฏิบตัริาชการ  
 3. เพ่ือเปนฐานขอมูลในการจัดทําประมวลกฎหมาย (Codification) ในเรื่องดังกลาว รวมถึงการ
ปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกบัการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความทนัสมัย และสอดคลองกับ
การพัฒนาประเทศในโอกาสตอไป 
 4. เพ่ือใหประชาชนไดทราบถึงบทบาทหนาที่ของตน ในสวนที่เกีย่วของกับกฎหมายการเงิน
การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 
ขอบเขตของการดําเนินการรวบรวมกฎหมาย 
 เพ่ือใหเปนไปตามวตัถุประสงคดังกลาว จึงกําหนดขอบเขตการรวบรวมกฎหมาย ดังน้ี 

1. ดําเนินการศึกษาวิเคราะหและตรวจสอบบทบัญญัตขิองกฎหมายการเงินการคลังของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในความรับผิดชอบ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งกฎหมายของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
   2. กําหนดขอบเขตของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะตองเปนไปตามกระบวนการ 
หรือขั้นตอนการบริหารงานดานการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก (1) รายได  
(2) รายจาย การงบประมาณ การพัสดุ การเบิกคาใชจาย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน (3) การตรวจสอบระบบบัญชี (4) การพิจารณาความรับผิดทางละเมิด 
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และ (5) การบริหารงานบุคคลทีเ่กี่ยวของกับเงินเดือน ประโยชนตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน
สวนทองถิ่น 
  3. ดําเนินการรวบรวมกฎหมายตามขอบเขตเนื้อหาและแยกตามหัวขอที่กําหนดจัดเปนหมวดหมู
หัวขอหลักและหัวขอยอย โดยไมเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเนื้อหาของกฎหมายที่ใชบังคับและปรบัปรุงให
เปนปจจุบัน กลาวคือ เปนการจัดลําดบักฎหมาย แยกเปนหมวดหมูของเรื่องใหสอดคลองกนั ซ่ึงเปนการ
นํากฎหมายทีเ่กี่ยวของมาวางเรียงตอกัน 

4. ดําเนินการรวบรวมกฎหมายเพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินการพัฒนากฎหมายที่กําหนด 
ในแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ รวมทั้งหลักเกณฑและแนวทางการประเมินโครงการรวบรวม
บทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกัน 
 

หลักการของการรวบรวมกฎหมาย 
 การรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ี มีหลักการ
สําคัญ  3  ประการ ดังน้ี 
  1. ความเปนเอกภาพ (Unity) การรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเงินการคลงัของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีการแบงหมวดหมู หัวขอหลักหัวขอยอยของกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ 
    หมวด 1 รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   หมวด 2 รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงประกอบดวย  การงบประมาณ 
การพัสดุ การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   หมวด 3 การตรวจสอบระบบบัญชขีององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   หมวด 4 การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   หมวด 5 การบริหารงานบุคคลในสวนทีเ่กี่ยวของกับเงินเดือน ผลประโยชนตอบแทน 
และสวสัดิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2. ความเปนระบบ (system) การรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดดําเนินการรวบรวมโดยการกําหนดหมวดหมู หัวขอหลัก หัวขอยอย เปนการจัด
เรียงลําดับเปนระบบวงจรเชื่อมโยงของการดําเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กลาวคือ บทบัญญัติกฎหมายที่จะนํามารวบรวมไวในหัวขอหน่ึงจะตองเปนเรื่องเดียวกันหรือมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกัน ภายใตหัวขอหน่ึงเนื้อหาของสวนตางๆ จะตองมีความสัมพันธอยางเกี่ยวเน่ือง
ตามลําดับของเรื่อง ซ่ึงในแตละหัวขอจะประกอบดวยบทบัญญัติทีเ่กี่ยวของ เริ่มจากกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายหลัก และหากมาตราใดกําหนดใหหลักเกณฑและวธิีการในเรื่องน้ันเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎหมายลําดับรองหรือกฎ ก็จะตองนําเนื้อหาของกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของมาใสตอทายจากบทบัญญัติในมาตราของกฎหมายแมบทนั้นดวย อันเปน    
การทําใหเห็นขั้นตอนและความสอดคลองของการใชบังคับกฎหมายแตละฉบบัในแตละหัวขอ พรอมทั้ง
ความสัมพันธกับหัวขออ่ืนๆ ไดอยางชัดเจน 
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 3. ความครบถวน (comprehensiveness) ในการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนี้ ไดดําเนินการโดยรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับหัวขอดังกลาว และ
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลกลุมตางๆ อยางกวางขวาง เพ่ือใหการรวบรวมกฎหมายที่มี
เปนจํานวนมาก มีความสมบูรณครบถวน ซึ่งจากการรวบรวมกฎหมายปรากฏวา มีกฎหมายหลักที่
เกี่ยวของกับการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 36 ฉบับ และกฎหมายลําดับรอง 
จํานวน 114 ฉบับ นอกจากนี้ยังไดมีการตรวจสอบอยางละเอียดวากฎหมายที่นํามารวบรวมไวยังคงใช
บังคับอยู มิไดถูกยกเลิก โดยเฉพาะในสวนของกฎหมายลําดับรอง ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีการปรับปรุง
แกไขอยูเสมอ เพ่ือใหขอมูลกฎหมายน้ีมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน สามารถใชเปนฐานขอมูลเพ่ือ
พัฒนากฎหมายในขั้นตอนอ่ืนตอไป 
 
ข้ันตอนการดําเนินการรวบรวมกฎหมาย 
  การดําเนินการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
น้ี ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการไวดังน้ี 
  1. การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายฉบับตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเดน็การรวบรวม ซ่ึงเปน 
การรวบรวมกฎหมายหลักและกฎหมายลําดับรอง เพ่ือใหเห็นภาพรวมของกฎหมายดานการเงินการคลัง 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งระบบ 
  2. การจัดทําสารบญัหมวดหมู หัวขอหลักและหวัขอยอย เพ่ือใหเห็นภาพกระบวนการหรือขั้นตอน
การบริหารงานดานการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการมุงเนนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนาํไปใชในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนไดโดยสะดวก รวดเรว็ 
 3. การรับฟงความคิดเห็น (Focus Group) เพ่ือตรวจสอบความสมบรูณ ครบถวน หัวขอหลัก 
และหัวขอยอย ของการดําเนินการตามขัน้ตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
   4. การดําเนินการรวบรวมเนื้อหาบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกัน ตามการจัด
หมวดหมูในขั้นตอนที่ 2 โดยการสรุปเน้ือหาสาระสําคญัของบทบัญญัติกฎหมายเปนคําอธิบายสั้นๆ
เพ่ือใหทําความเขาใจไดงาย อยางรวดเร็ว ทั้งน้ี โดยถือปฏิบัตติามหลกัเกณฑที่สํานกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากาํหนด  
        5. การรับฟงความคิดเห็น (Focus Group) จากสวนราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคเอกชน ผูเชี่ยวชาญดานการเงินการคลัง และประชาชนผูรับบรกิารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ ครบถวนของเน้ือหาที่รวบรวม 

6. การจัดทํารายงานการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกันดานการเงิน 
การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หลังจากที่ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเน้ือหาการรวบรวม
กฎหมายจากการรับฟงความคิดเห็นในขัน้ตอนที่ 5 แลว 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 การดําเนินการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นทีมี่อยูอยางกระจัดกระจายและมีเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งเปนผูใชกฎหมายโดยตรง เพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปน
ประโยชนตอสวนราชการในการพัฒนากฎหมายตอไป รวมทั้งประชาชนที่เกี่ยวของไดเขาใจในบทบาท
และหนาที่ของตน 
 
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การนําเสนอเนื้อหาการรวบรวมบทบญัญตัิกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกนัที่เก่ียวกบั 

การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนที่ 2 
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หมวดที่ 1 
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
1.  กฎหมายที่เปนที่มาของรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                   1.1 กฎหมายที่เปนที่มาของรายได                           

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจากกฎหมายตาง ๆ ที่กําหนดแหลงที่มาของ 
รายได  และใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเกบ็รายไดเอง  รวมทัง้กําหนดการจัดสรรเงินรายได
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายดังกลาวประกอบดวย 

(1) กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ ไดแก กฎหมายองคการ
บริหารสวนจังหวัด  กฎหมายเทศบาล  กฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(2)  กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

(3) กฎหมายเฉพาะ เชน กฎหมายภาษีโรงเรือนและทีดิ่น  กฎหมายภาษีปาย    
กฎหมายภาษีบํารุงทองที่  กฎหมายการสาธารณสุข  ฯลฯ 

1.2  ความสัมพันธของกฎหมายทีเ่ปนที่มาของรายได 
         กฎหมายที่เปนที่มาของรายไดจะเปนการกําหนดแหลงที่มาของรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นวาจะมีรายไดมาจากรายไดประเภทใดบาง  และใหอํานาจองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดเก็บรายไดเองโดยการออกขอบัญญัติจัดเกบ็รายได น้ัน ๆ หรือใหมีอํานาจจัดเก็บไดเลย ดังน้ี 

(1) กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ เปนกฎหมายหลักที่กําหนด 
แหลงที่มาของรายไดหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน รายไดจากภาษีโรงเรือนและทีดิ่น ภาษีปาย  
ภาษีบํารุงทองที่  คาธรรมเนียมคาใบอนญุาต รายไดจากทรัพยสิน รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย     
เงินอุดหนุน  เปนตน 
   (2) กฎหมายกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เปนกฎหมายกําหนดรายไดเสริมหรือ เพ่ิมขึ้นจากกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยงัไมมีอํานาจในการจัดเก็บ เน่ืองจากไมมีกฎหมายเฉพาะรองรับหรือตองแกไขกฎหมายที่
เกี่ยวของเสียกอน   เชน  ภาษีการศึกษา  คาธรรมเนียมสนามบิน ฯลฯ นอกจากนี้ยังกําหนดการจัดสรร
รายไดเพ่ิมเตมิใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมายกําหนดแผน ฯ   
  (3) กฎหมายเฉพาะ  เปนกฎหมายรองรับที่มาของรายไดตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายเฉพาะนีท้ี่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บรายไดประเภทนั้น
ไดเลยโดยไมตองออกขอบัญญัติจัดเก็บ เชน กฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  กฎหมายภาษีปาย  กฎหมาย
ภาษีบํารุงทองที่   หรือตองออกขอบัญญัติจัดเก็บเชน กฎหมายการสาธารณสุข กฎหมายการพนัน กฎหมาย
สุสานและฌาปนสถาน  ฯลฯ  
 
 



- 9 - 
 
 

1.3 วิธีการไดมาซึ่งรายได ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
              องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีรายไดตามกฎหมายดังกลาวขางตนไดน้ัน  กฎหมายจะ 
กําหนดวิธีการไดมาซึ่งรายได  ดังน้ี 
                   1.3.1 กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง แบงเปน 

(1) กฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบญัญัตทิองถิ่นในการ 
จัดเก็บรายได  และรายไดทีจั่ดเก็บไดตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน กฎหมายการ
สาธารณสุข กฎหมายสุสานและฌาปนสถาน   กฎหมายจัดตั้งองคการบริหารสวนจังหวัด   ฯลฯ 

(2) กฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมตองออกขอบัญญัตใิน
การจัดเก็บ และรายไดที่จัดเก็บไดตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน   กฎหมายภาษีโรงเรือน
และที่ดิน กฎหมายภาษีบํารุงทองที่   กฎหมายภาษีปาย   กฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  ฯลฯ  
                      1.3.2  กรณีที่หนวยงานของรัฐเปนผูจัดเก็บใหและจัดสรรให แบงเปน 

       (1) กฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองออกขอบัญญัตใินการจัดเก็บ
เพ่ิมขึ้นจากที่รัฐจัดเก็บ และใหหนวยงานของรัฐจัดเก็บให แลวนําสวนที่จัดเก็บเพ่ิมขึ้นน้ีมาจัดสรรเปนรายได
ขององคกรปกครองทองถิ่น เชน ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรษัฎากรที่จัดเก็บเพ่ิมขึ้นอีก 1 ใน 9 ของอัตรา 
ภาษีมูลคาเพิม่ที่เรียกเกบ็ตามประมวลรษัฎากร  และภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
                                        (2) กฎหมายกําหนดใหผูหนาที่เสียภาษีเพ่ิมขึ้นเลยโดยไมตองออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นจัดเก็บเพ่ิมขึ้นอีก และมอบใหหนวยงานของรัฐจัดเก็บให แลวนําสวนที่จัดเก็บเพ่ิมขึ้นน้ีให
กระทรวงมหาดไทยมาจัดสรรเปนรายไดขององคกรปกครองทองถิ่น เชน ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมาย
จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต    และภาษีสรุาตามกฎหมายจัดสรรเงินภาษีสุรา  ฯลฯ 

           (3) กฎหมายกําหนดใหภาษีและคาธรรมเนียมตามกฎหมายนั้นเปนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเลย โดยใหหนวยงานของรัฐจัดเก็บให  แลวจัดสงหรือจัดสรรเปนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนตามกฎหมายการขนสง
ทางบก และกฎหมายรถยนต   คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และกฎหมายอาคารชุด  ฯลฯ 

1.3.3 กรณีที่รัฐแบงรายไดให   

      กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนดใหองคปกครองสวนทองถิ่นไดรับรายไดเพ่ิมเติมจากเงินภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวล
รัษฎากรซึ่งรัฐแบงเพ่ิมใหตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  โดยไมตองออก
ขอบัญญัตทิองถิ่นจัดเก็บ 
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1.3.4  กรณีที่รัฐใหเงินอุดหนุนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่  

         กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกาํหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  โดยมีประเภทเงินอุดหนุน ดังน้ี 

                                       (1)  เงินอุดหนุนทั่วไป 
                                 (2)  เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค 

   (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  

2.  ประเภทรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
จากที่มาของรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามกฎหมายจัดตั้งองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และกฎหมายเฉพาะ  สามารถจัดประเภทรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรปูแบบได 
ดังนี้  

2.1 ประเภทรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด  แบงเปน 
(1)  รายไดที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดเก็บเอง  ไดแก 

           (1.1) ภาษีจัดเก็บเองที่เปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด  ไดแก  
ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดที่จัดเก็บจากการคาน้ํามัน  ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดที่
จัดเก็บจากการคายาสูบ  และคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักโรงแรม  

          (1.2)  รายไดจากคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ 
(1.3) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(1.4) รายไดจากสาธารณูปโภค 
(1.5) รายไดจากการพาณิชย 
(1.6) รายไดอ่ืนที่กฎหมายบัญญัตใิหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด เชน  

คาตอบแทนรายปตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
      (2) ภาษีและคาธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บใหและจัดสรรให ไดแก  
           (2.1) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน   
            (2.2)  ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรรอยละ 5   

 (2.3)  คาภาคหลวงแรและคาภาคหลวงปโตรเลียม  
     (3) ภาษีที่รัฐแบงให ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรซึ่งรัฐแบงเพ่ิมให

ตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
     (4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล อาทิเชน  เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่    

เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวตัถุประสงค  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
 
 
. 
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2.2 ประเภทรายไดของเทศบาล  แบงเปน 
(1) รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง ไดแก 
        (1.1) ภาษีจัดเก็บเองที่เปนรายไดของเทศบาล  ไดแก ภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน ภาษีปาย  ภาษีบํารุงทองที่ อากรการฆาสัตว  และอากรรังนกอีแอน 
             (1.2) รายไดจากคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ เชน คาธรรมเนียม 

การจัดเก็บขยะตามกฎหมายการสาธารณสุข  ฯลฯ  
   (1.3) รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล 
   (1.4) รายไดจากสาธารณูปโภค 
   (1.5) รายไดจากการพาณิชย 
   (1.6) รายไดอ่ืนที่กฎหมายกําหนด เชน เงินอากรรังนกอีแอน  ฯลฯ 

(2) ภาษีและคาธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บใหและจัดสรรให  ไดแก   
(2.1)  ภาษีมูลคาเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บเพ่ิมขึน้อีก 1 ใน 9 ของ 

อัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรษัฎากรตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล 
                                     (2.2)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ    
                                       (2.3)   ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต 

 (2.4)  ภาษีการพนัน   
 (2.5) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย    
 (2.6) คาภาคหลวงแร  และคาภาคหลวงปโตรเลียม 

     (3) ภาษีที่รัฐแบงให  ไดแก  ภาษมูีลคาเพิ่มตามประมวลรษัฎากรซึ่งรฐัแบงเพ่ิม
ใหตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  อาทิเชน เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่   
เงินอุดหนุนกาํหนดวัตถุประสงค ตวัอยางเชน เบีย้ยังชพีคนชราเบี้ยยงัชีพผูปวยเอดสเบีย้ยังชพีคนพิการ  
ศูนยบริการทางสังคม ศูนยเด็กเล็ก อาการเสริม (นม) และอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน และอ่ืนๆ  
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

2.3 ประเภทรายไดขององคการบริหารสวนตําบล  แบงเปน 
(1) รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเกบ็เอง ไดแก 
        (1.1) ภาษีจัดเก็บเองที่เปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล  ไดแก 

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ภาษีปาย  ภาษบีํารุงทองที่ อากรการฆาสัตว  และอากรรงันกอีแอน 
            (1.2) รายไดจากคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ เชน คาธรรมเนียม 

การจัดเก็บขยะตามกฎหมายการสาธารณสุข  ฯลฯ  
  (1.3) รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล 
  (1.4) รายไดจากสาธารณูปโภค 
  (1.5) รายไดจากการพาณิชย 
  (1.6) รายไดอ่ืนที่กฎหมายกําหนด เชน เงินอากรรังนกอีแอน  ฯลฯ 
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(2) ภาษีและคาธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บใหและจัดสรรให  ไดแก   
     (2.1)  ภาษีมูลคาเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บเพ่ิมขึน้อีก 1 ใน 9 

ของอัตราภาษมูีลคาเพิ่มทีเ่รียกเกบ็ตามประมวลรัษฎากรตามกฎหมายจัดตั้งองคกรบริหารสวนตําบล 
     (2.2)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   
     (2.3)  ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต    

(2.4)  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย    
(2.5)  คาภาคหลวงแร  และคาภาคหลวงปโตรเลียม    
(2.6)  เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหาร  

สวนตําบล  
      (3) ภาษีที่รัฐแบงให  ไดแก  ภาษมูีลคาเพิ่มตามประมวลรษัฎากรซึ่งรฐัแบงเพ่ิม

ใหตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    อาทิเชน   เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่   

เงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค  ตัวอยางเชน   เบี้ยยังชีพคนชรา   เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  เบี้ยยังชีพ
คนพิการ  ศูนยบริการทางสงัคม ศูนยเด็กเล็ก   อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน และอื่นๆ  และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

3. รายละเอยีดของประเภทภาษีและคาธรรมเนียม 
3.1 รายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง 

   3.1.1 ภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง  
                                     (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     มีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
                                         (1.1) เปนภาษีที่จัดเกบ็จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนกับที่ดิน
ที่ใชประโยชนตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนนั้น และในปที่ผานมาไดมีการใชประโยชน
จากทรัพยสินนั้น เชน ใหเชา  ใชเปนที่ทําการคาขาย  ที่ไวสินคา ทีป่ระกอบอุตสาหกรรม ใหญาติ บิดา
มารดา บุตร หรือผูอ่ืนอยูอาศัย หรือใชประกอบกิจการอื่น ๆ เพ่ือหารายได หรือสิ่งกอสรางที่เปนจุดรับ-
สงสัญญาณโทรศัพทมือถือและที่ดินทีใ่ชตอเน่ืองกับสิ่งกอสรางดังกลาว  

(1.2) ผูมีหนาที่เสียภาษี ไดแก  เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยาง
อ่ืนกับที่ดินที่ใชประโยชนตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนน้ัน (เจาของทรัพยสิน) 

(1.3) เจาของทรัพยสินตองยื่นแบบแสดงรายการตองยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีโรงเรอืนและที่ดิน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางนั้นตั้งอยูภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 

(1.4)  อัตราภาษีคิดเปนอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป   โดย คารายป 
คือ จํานวนเงินที่ไดจากการนําทรัพยสินใหเชาใน 1 ป  และคาภาษี ไดแก คารายป x 12.5% 

 



- 13 - 
 

(1.5) ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีตองชาํระคาภาษีตอพนักงานเก็บ
ภาษีภายในสามสิบวันนับแตวันถัดจากวนัที่ไดรับแจงการประเมิน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนตั้งอยู 

                                (1.6) หากประชาชนไมพอใจในการแจงประเมินโดยเห็นวาคาภาษีสงู
เกินไป มีสิทธยิื่นอุทธรณตามแบบที่กําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
ภายใน 15 วนันับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน  และเม่ือไดรับแจงผลการชี้ขาดแลวยังไมพอใจอีกมีสิทธิ
นําเรื่องรองตอศาลไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดทราบคําชี้ขาด 

  (2) ภาษีปาย   มีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
                                (2.1) ปายที่ตองเสียภาษีปาย ไดแก ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมาย
ที่ใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวที่วตัถุใด ๆ 
ดวยตวัอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธใีด 

(2.2) ผูมีหนาที่เสียภาษี ไดแก เจาของปาย 
(2.3) เจาของปายที่มีหนาทีเ่สียภาษีปายตองยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ปายภายในเดอืนมีนาคมของทุกป 
                                (2.4) ปายที่ตดิตั้งเปนปแรก ใหคิดภาษีปายเปนรายงวด  งวดละ 3 
เดือน และเริ่มเสียตั้งแตงวดที่ติดตั้ง จนถงึงวดสุดทายของป  โดยเสียดังน้ี 
                                     งวดที่ 1 มกราคม-มีนาคม =100% 
                                         งวดที่ 2 เมษายน-มิถุนายน =75% 
                                      งวดที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน =50% 
                                     งวดที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม =25% 

  (2.5) อัตราภาษีปาย แบงเปน 3 อัตรา  
  - อักษรไทยลวน เสีย  3 บาท/500 ตารางเซนติเมตร 
  - อักษรไทยปนอักษรตางประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน  

เสีย 20บาท/500    ตารางเซนติเมตร 
  - ปายดังตอไปน้ี  เสีย 40 บาท/500 ตารางเซนติเมตร 
         ก. ไมมีอักษรไทย 
         ข. อักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใต หรือต่ํากวาอักษร

ตางประเทศ 
  (2.6) การคํานวณพื้นที่ปายใหคํานวณเปนตารางเซนติเมตร ดังน้ี 
        - ปายที่มีขอบเขตกาํหนดได  ใหนํา  สวนกวางที่สุด x สวนยาวที่สุดของ 

ขอบเขตปาย 
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 - ปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดได  ใหถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย                       

ที่อยูริมสุดเปนขอบเขต เพ่ือกําหนด สวนที่กวางที่สุดและยาวที่สุด   และคํานวณเหมือนปายที่มีขอบเขต 
     (2.7) ผูมีหนาที่เสียภาษีตองมาชําระภาษีภายใน 15 วัน นับแตวนัที่ไดรับแจงการ

ประเมิน  
      (2.8) ผูเสียภาษีสามารถผอนชําระหนี้ภาษีปายไดในกรณีที่ภาษปีายมีจํานวนเงิน 

3,000 บาทขึ้นไป ใหผอนชําระเปน 3 งวด ๆ ละเทา ๆ กัน  โดยแจงความจํานงเปนหนังสือกอนครบ
กําหนดเวลาชาํระหนี้ 
            (2.9) เม่ือผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมิน แลวเห็นวาการประเมนินั้นไมถูกตอง มี
สิทธิยื่นอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน  และ
เม่ือไดรับคําวนิิจฉัยการอุทธรณแลว เห็นวายังไมถูกตองสามารถนําเรื่องขึ้นสูศาลไดภายใน 30 วัน นับ
แตวันรบัแจง คําวินิจฉัยอุทธรณ  โดยผูชําระภาษีจะตองชําระภาษีใหครบถวนกอน 

 

            (3) ภาษีบํารุงทองที่  รายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
                              (3.1) ทรัพยสินทีต่องเสียภาษี  ไดแก   ที่ดินที่เปนของบุคคลหรือคณะบุคคล    
ไมวาจะเปนบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธในที่ดินหรือครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปน
กรรมสิทธิของเอกชน ไดแก พ้ืนที่ที่เปน  ภูเขา หรือที่มีนํ้าดวย 

(3.2) ผูมีหนาที่เสียภาษี ไดแก   ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใด  
มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับปน้ัน 

(3.3) เจาของที่ดินซ่ึงมีหนาที่เสียภาษบีํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
(ภบท.5) ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทองที่ซ่ึงที่ดินนั้นตั้งอยูภายในเดือนมกราคมของ
ปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินแบบแสดงรายการที่ไดยืน่ไวน้ันใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4 ปน้ัน 

(3.4)  อัตราภาษีบํารุงทองที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัต ิแบงเปน      
34 อัตรา โดยราคาปานกลางที่ดินเกินไรละ 30,000 บาท  ใหเสียภาษดัีงน้ี ราคาปานกลางของที่ดิน 
30,000 บาทแรก เสียภาษี 70 บาท   สวนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ตอ 25 บาท   

(3.5) การคํานวณภาษีภาษีบํารุงทองที่  คํานวณจากราคาปานกลางของที่ดินคูณ               
กับอัตราภาษ ี     

         เน้ือที่ดินเพ่ือคํานวณภาษี (ไร) = เน้ือที่ถือครอง – เน้ือที่เกณฑลดหยอน 
         คาภาษีตอไร = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ทาย พ.ร.บ.ฯ 
(3.6) ประชาชนผูเสียภาษตีองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป 
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(3.7) การลดหยอน/การยกเวน/การลดภาษ ี    บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดิน

แปลงเดียวกนัหรือหลายแปลงที่อยูในจังหวัดเดียวกัน และใชที่ดินนัน้เปนที่อยูอาศัยของตน หรือ
ประกอบกสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษบีํารุงทองที่ตามที่กําหนดในขอบัญญัตทิองถิ่น   
ดังตอไปน้ี  

    - เขตองคการบริหารสวนตําบล ใหลดหยอน  3 - 5 ไร 
                              - เขตเทศบาลตําบลหรอืเขตสุขาภบิาล ใหลดหยอน 200 - 400 ตารางวา 
                               - เขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตําบลและเขตเมืองพัทยา                       
ใหลดหยอน  50 - 100 ตารางวา 

                 3.1.2 รายไดจากคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ 
            (1) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรบัตามพระราชบญัญัติสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 ซ่ึงอัตราคาธรรมเนียมและคาใบอนุญาตเปนไปตามขอกําหนดหรือขอบัญญัติทองถิ่น ทัง้น้ีไมเกิน
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนยีมการใหบริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยและอัตรา คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ. 2545 ไดแก 

              (1.1) คาธรรมเนียมการจัดเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ลูกบาศกเมตร     
แรกไมเกิน 250 บาท  ลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ไมเกิน 150 บาท 

  (1.2) คาธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอยทัว่ไปประจําเดอืน เดือนละไมเกิน 40 บาท 
              (1.3) คาใบอนุญาตดําเนินกจิการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 

มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
1. รับทําการเกบ็ และขนสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอยทัว่ไป  ฉบบัละ   5,000 บาท 
2. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป            ฉบับละ   5,000 บาท 
3. รับทําการเกบ็ และขนฝอยตดิเชื้อ                      ฉบบัละ 10,000 บาท 
4. รับทําการกาํจัดฝอยติดเชื้อ                              ฉบบัละ 10,000 บาท              

       (1.4) คาใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน กิจการ
โรงแรม  กิจการโรงมหรสพ ฯลฯ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่องกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ)  ฉบับละ 10,000 บาท 

    (1.5) คาใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด    ฉบับละ  2,000 บาท 
  (1.6) คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่

ไมไดขายของในตลาด   ฉบบัละ  3,000 บาท 
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 (1.7)  คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะ 
(ก) จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หน่ึงที่ใดโดยปกติ   

ฉบับละ 500  บาท 
(ข)  จําหนายโดยลักษณะการเรขาย    ฉบับละ 50 บาท 

          (2) คาธรรมเนียมในการอนุญาตใหกระทําโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผน
ประกาศ (กฎกระทรวง(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535)  มีอัตรา ดังน้ี 

              (2.1) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลวิเพ่ือการ
โฆษณาที่เปนการคา   ฉบับละ 200 บาท  และกําหนดอายุของหนังสืออนุญาตครั้งละไมเกิน 60 วัน 

  (2.2) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลวิเพ่ือการ
โฆษณาอื่น ๆ ที่ไมเปนการคา   ฉบับละ 100 บาท   และกําหนดอายุของหนังสืออนุญาตครั้งละไมเกิน     
30 วัน 

       (3) คาธรรมเนียมการขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงกําลงัไฟฟา 
(กฎกระทรวง(พ.ศ. 2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493)   

(3.1) การโฆษณากิจการที่ไมเปนไปในทาํนองการคา  ฉบับละ 10 บาท  คราวละ   
ไมเกิน 15 วัน 

(3.2) การโฆษณากิจการที่เปนไปในทํานองการคา 
         ก. โฆษณาเคลื่อนที ่ฉบับละ 60 บาท  คราวละไมเกิน 5 วัน 
         ข. โฆษณาประจําที ่ฉบับละ 75 บาท  คราวละไมเกิน 15 วนั 

           (4) คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง เคลื่อนยายอาคาร              
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 

(4.1) คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกอสราง    ฉบับละ 20 บาท 
(4.2) คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร  ฉบับละ 10 บาท 
(4.3) คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ 10 บาท 
(4.4) คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร  ฉบับละ 10 บาท 

 (5) คาตอบแทนรายปจากการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลาํน้ํา      
(กฎกระทรวง ฉบบัที่ 64 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2545) 

(5.1) อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลําแมนํ้า ซ่ึงมิไดใชประโยชนในการขนสงทางน้ํา
โดยตรง ตารางเมตรละ 1,000 บาท 
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(5.2)  ที่พักอาศัย สะพานทางเดิน หรือศาลาทาน้ํา   อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ํา 

ลําแมนํ้าที่ปลกูสรางขึ้นเพ่ือใชในการขนสงสินคาหรือคนโดยสารทางน้ํา  อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลําแมนํ้า 
ที่รัฐวิสาหกิจปลูกสรางขึ้นเพ่ือหารายได    ตารางเมตรละ 5 บาท 

                   3.1.3 รายไดจากทรัพยสิน  ไดแก การนําอสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนทรพัยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมาจัดหาประโยชนหรือใหเชาโดยวิธีการประมลู  หากไมดําเนินการประมูลใหเสนอขอ
ความเห็นชอบตอสภาทองถิ่น  สําหรับการกําหนดอัตราคาเชา หลกัเกณฑการเชาและการตออายุสัญญา
อสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระยะเวลาการใหเชาและตออายุสัญญาเชา(หากกําหนดไม
เกิน 3 ป เปนอํานาจผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ หากเกิน 3 ป ใหขออนุมัติจากสภาทองถิ่น)  และอัตราคาเชา
ภายหลังการตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนาที่ของคณะกรรมการ
จัดหาประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะพิจารณากําหนด 

3.2 ภาษีและคาธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บใหและจัดสรรให  ไดแก   
 3.2.1 ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ( 1 ใน 9)  เปนการจัดเก็บตามกฎหมายจัดตั้ง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยออกขอบัญญัติทองถิ่นเพ่ือจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บ
ตามประมวลรษัฎากร ในอัตรา 1 ใน 9   และมอบใหกรมสรรพากรจัดเก็บแทน  เม่ือกรมสรรพากรจัดเก็บได
แลวจะสงมอบใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยจัดสรรเปนรายเดือน  หลักเกณฑการจัดสรร ไดแก  สวนที่กรมสรรพากร
จัดเก็บใหจัดสรรตามแหลงกาํเนิดภาษีเปนรายจังหวัด  และในแตละจังหวัดจัดสรรใหเทศบาล และองคการ
บริหารสวนตาํบลตามสัดสวนประชากร สวนที่กรมสรรพาสามิตและกรมศุลกากรจัดเก็บใหจัดสรรตามสัดสวน
ประชากรใหแก กรุงเทพมหานคร   เมืองพัทยา  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล 
 

  3.2.2 ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรษัฎากร  รอยละ 5      กฎหมายจัดตั้งองคการ
บริหารสวนจังหวัดกําหนดใหภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรษัฎากร จัดเก็บไดในจังหวัดใด 
กรมสรรพากรตองสงมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดรอยละ 5 ของภาษีที่จัดเก็บได  จัดสรรตาม
สัดสวนการจัดเก็บไดในแตละจังหวัด 

   3.2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ     เปนการจัดเก็บตามกฎหมายจังตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยออกขอบัญญัตทิองถิ่น เพ่ือจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นจากที่รัฐจัดเก็บไมเกินรอยละ 10   
และมอบใหกรมสรรพากรจัดเก็บ และสงมอบใหจังหวัดเปนผูจัดสรรตามหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยจัดสรรเปนรายเดือน หลักเกณฑการจัดสรร  
ไดแก ภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดเก็บไดในจังหวัดใดให กรมสรรพากรจัดสงใหจังหวัดนั้น  และจังหวัดจัดสรร
ใหแกเทศบาล และองคการบริหารสวนตาํบล ตามสัดสวนประชากร 
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                         3.2.4  ภาษีสุรา    เปนภาษีที่ผูมีหนาทีเ่สียภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ตองเสีย
ภาษีสุราเพิ่มขึ้นรอยละสบิของภาษี  โดยกรมสรรพาสามิตเปนผูจัดเก็บและสงมอบให
กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยจัดสรรเปนรายเดือน   และจัดสรรตามสัดสวนประชากรของแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 3.2.5  ภาษีสรรพสามิต    เปนภาษีที่ผูมีหนาที่เสียภาษสีรรพามิตตามกฎหมายวาดวย
ภาษีสรรพาสามิต ตองเสียภาษีสรรพาสามิตเพ่ิมขึ้นรอยละสิบของภาษี  โดยกรมสรรพาสามิตเปนผู
จัดเก็บและสงมอบใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยจัดสรรเปนรายเดือน และจัดสรรตามสัดสวนประชากรของ
แตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.2.6 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน  ไดแก เงินภาษีรถประจําปตาม
กฎหมายการขนสงทางบก  และกฎหมายรถยนต  ในจังหวัดใด ใหจังหวัดนั้นจัดสรรใหองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น  โดยหลักเกณฑการจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กําหนดใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งจํานวน 

3.2.7 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และกฎหมายวาดวยอาคารชุดใหแกเทศบาลและ องคการบริหารสวนตําบลที่ที่ดินน้ันตั้งอยู    
เปนคาธรรมเนียมที่กรมที่ดินเปนผูจัดเก็บจากประชาชนซึ่งไปทําธรุกรรม ณ  กรมที่ดินและสงมอบใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนทีต่ั้งของทรัพยสินน้ัน ตามหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

3.2.8 คาภาคหลวงแรและคาภาคหลวงปโตรเลียม     กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และเหมืองแร  กระทรวงอุตสาหกรรม  และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  กระทรวงพลังงาน ตามลําดับ เปนผู
จัดเก็บและจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจัดสรรปละ 3 งวด 

 

   3.3 ภาษีที่รัฐบาลแบงให 
                       3.3.1  ภาษีมูลคาเพิ่มตามพระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542   ภาษีมูลคาเพิ่มดังกลาวองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับเพ่ิมขึ้นตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  โดยไดรับจัดสรรในอัตราซึ่งเม่ือรวมกับการจดัสรรภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรษัฎากรแลว 
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ไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มทีจั่ดเก็บไดหักสวนที่จายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากร
เปนผูจัดเก็บและสงมอบใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และจัดสรรทุกสองเดือน 
 

4. ประชาชนเกี่ยวของกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร 
                                ประชาชนมีสวนเกี่ยวของกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เน่ืองจาก
เปนผูที่จะตองเสียภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพ่ือเปนเงินรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับใชในการพัฒนาทองถิ่นและจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน  
ประชาชนจึงมีบทบาทและหนาที่ที่ตองเสียภาษีและคาธรรมเนียมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ดังน้ี 

4.1  เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในกรณีที่ประชาชนเปนเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สราง  ซ่ึงในปที่ผานมาไดมีการใชประโยชน เชน ใหเชา หรือใชเปนที่ประกอบกิจการตาง ๆ เพ่ือหารายได 
โดยโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางตั้งอยูในเขตเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินแก เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลนั้น  โดยดําเนินการ ดังน้ี 

 (1) ตองยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน พรอมดวยหลักฐาน ณ สํานักงานเทศบาล
หรือองคการบริหารสวนตาํบลทีท่รัพยสนิน้ันตั้งอยู ภายในเดือนกุมภาพันธของทกุป    
                                 (2) หลักฐานทีใ่ชประกอบการเสียภาษี  อาทิเชน   สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัว 
ประชาชน     สําเนาโฉนดที่ดิน-สัญญาซื้อขายโรงเรือน    สัญญาเชาโรงเรือน/สัญญาเชาที่ดิน  ทะเบียน
พาณิชย-ทะเบียนการคา    ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร /ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน   และ
หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใชประโยชนทรัพยสิน 

  (3) ประชาชนผูเสียภาษีเม่ือไดรับแจงการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวตองชําระภาษีภายใน 30 วันนับจากวันที่ถัดจากวนัที่ไดรับแจงการ
ประเมิน   

  (4) หากประชาชนไมพอใจในการแจงประเมินโดยเห็นวาคาภาษีสงูเกินไป มีสิทธิ
ยื่นอุทธรณตามแบบที่กําหนดภายใน 15 วันไดนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน  และการอุทธรณภาษีน้ี
ไมมีผลตอการชําระคาภาษตีาม (3) ยังคงตองชําระภาษีภายใน 30 วันนับจากวันที่ถัดจากวันทีไ่ดรับแจง
การประเมิน หากผลการอุทธรณมีคําชี้ขาดใหลดคาภาษี  ประชาชนมีสิทธิไดรับเงินสวนเกินน้ันคืนจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหากไมไดยื่นอุทธรณภายในกําหนดเวลา ยอมไมมีสิทธิ์ยื่นฟองคดีตอ
ศาลภาษีอากรกลาง 

  (5) เม่ือประชาชนไดรับแจงผลการชี้ขาดที่ไดอุทธรณตาม (4) ยังไมพอใจมีสิทธิ
นําเรื่องรองตอศาลภาษีอากรกลางไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดทราบคําชี้ขาดและหากไมไดยืนฟองคดี
ตอศาลภายในกําหนดเวลา ยอมไมมีสิทธิฟองคดีตอศาล 
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4.2  เสียภาษีปาย  ในกรณีที่ประชาชนเปนเจาของปายที่ติดตั้งปายเพ่ือแสดงชื่อ ยี่หอ 
หรือ เครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหากําไร โดยปายติดตั้งอยูในเขต
เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเสียภาษีปายแก เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตาํบลนั้น โดย
ดําเนินการ ดังน้ี 

(1) ประชาชนตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย  พรอมดวยหลักฐาน ณ สํานักงาน 
เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลทีป่ายนั้นติดตั้งอยู  ภายในเดือนมีนาคมของทุกป  

(2) หลักฐานที่ใชประกอบการเสียภาษี  อาทิเชน บัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียน
บานทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่   หนังสือรับรองหุนสวนบริษัท    ใบอนุญาตติดตั้งปาย  ฯลฯ 

(3) ผูเสียภาษตีองมาชําระภาษีภายใน 15 วนั นับแตวันทีไ่ดรับแจงการประเมิน   
(4) ผูเสียภาษีสามารถผอนชําระหนี้ภาษีปายไดในกรณีทีภ่าษีปายมีจํานวนเงิน  

3,000 บาทขึน้ไป ใหผอนชําระเปน 3 งวด ๆ ละเทา ๆ กัน  โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนครบกําหนดเวลาชําระหนี้ 

(5) เม่ือผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมิน แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิยื่น
อุทธรณการประเมินตอผูบรหิารทองถิ่นไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน  และการอุทธรณ
ภาษีน้ีผูเสียภาษียังตองชําระภาษีภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน หากผลการอุทธรณมีคําชี้ขาด
ใหลดคาภาษี  ประชาชนมีสทิธิไดรับเงินสวนเกินนั้นคืนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหากไมไดยื่น         
อุทธรณภายในกําหนดเวลา ศาลภาษีอากรกลางมีสิทธทิี่จะไมรับคําฟองไวพิจารณา 

(6)  เม่ือไดรับคําวินิจฉัยการอุทธรณแลว เห็นวายังไมถูกตองสามารถนําเรื่องขึ้นสูศาล
ภาษีอากรกลางไดภายใน 30 วัน นับแตวันรับแจงคําวนิิจฉัยอุทธรณและหากไมไดยื่นฟองคดีตอศาลภายใน
กําหนดเวลาศาลมีสิทธทิี่จะไมรับคําฟองไวพิจารณาได 

4.3 เสียภาษีบํารุงทองที่  ในกรณีที่ประชาชนเปนเจาของที่ดิน และที่ดินตั้งอยูในเขต
เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเสียภาษีบาํรุงทองที่แก เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล
น้ัน โดยดําเนินการ ดังน้ี  

(1) ประชาชนผูเปนเจาของที่ดินตองยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน พรอมดวยหลักฐาน 
ณ สํานักงานของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตาํบลทีท่ี่ดินน้ันตั้งอยู  ภายในเดือนมกราคมของปแรกที่
มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน หรือ และแบบแสดงรายการที่ดินนั้นใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4 ป 

(2) หลักฐานที่ใชประกอบในการเสียภาษี อาทิเชน  บัตรประจําตัวประชาชน/
สําเนาทะเบียนบาน  หลักฐานแสดงถึงการเปนเจาของที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน น.ส. 3  ฯลฯ     
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีครั้งสดุทาย(ถามี)  เปนตน 

(3) ประชาชนผูเสียภาษตีองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป   เวนแต
กรณีไดรับใบแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการ
ประเมิน 
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(4) เม่ือเจาของที่ดินไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลว เห็นวา การประเมนิ     
น้ันไมถูกตองสามารถยื่นอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นผานเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วัน     
นับแตวันที่ไดรับการแจงประเมิน  และการอุทธรณภาษน้ีีผูเสียภาษียงัตองชําระภาษีภายในกําหนดตาม (3)  
หากผลการอุทธรณมีคําชี้ขาดใหลดคาภาษี  ประชาชนมีสิทธิไดรับเงินสวนเกินน้ันคืนจากองคกรปกครอง               
สวนทองถิ่นและหากไมไปยื่นอุทธรณภายในกําหนดเวลา  ศาลภาษีอากรกลางมีสิทธิที่จะไมรับคําฟองไวพิจารณาได 

(5) เม่ือผูอุทธรณไดรับคําวนิิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดแลว เห็นวาไมถูกตอง
อีกสามารถอุทธรณตอศาลภาษีอากรกลางไดภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําแจงวินิจฉัยอุทธรณของ
ผูวาราชการจงัหวัดและหากไมไดยื่นฟองคดีตอศาลภายในกําหนดเวลา ศาลมีสิทธิที่จะไมรับคําฟองไว
พิจารณาได 

 4.4  เสียภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดการคานํ้ามัน    ในกรณีที่
ประกอบการคาน้ํามันในเขตจังหวัดใหแกผูบริโภคโดยตรง เชน สถานีบริการน้ํามัน ฯลฯ   โดยองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดมอบใหกรมสรรพามิตเปนผูจัดเก็บใหแทน และจะจัดเก็บในอัตราลิตรละไมเกิน   
10 สตางค   ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการออกขอบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัดวาจะกําหนดอัตราการ
จัดเก็บเปนเทาไร  

 

 4.5  เสียภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดการคายาสูบ   ในกรณีที่ประกอบการ
คายาสูบ  ในเขตจังหวัด  โดยองคการบริหารสวนจังหวัดไดมอบใหกรมสรรพามิตเปนผูจัดเกบ็ใหแทนและ
จะจัดเก็บในอัตรามวนละไมเกิน 10 สตางค  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกขอบัญญัตขิององคการบริหารสวนจังหวัด 
วาจะจัดเก็บในอัตราเทาไร  

 

     4.6 เสียคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูเขาพักโรงแรม     
ในกรณีที่ประกอบกิจการโรงแรมในเขตจงัหวัด   โดยองคการบริหารสวนจังหวัดใหผูประกอบกจิการ
โรงแรมเก็บจากผูเขาพักในโรงแรมในอัตราไมเกินรอยละ 3  ของคาเชาหองพัก  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการออก
ขอบัญญัตขิององคการบริหารสวนจังหวัด  แลวนําสงใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด  

 

      4.7 เสียคาธรรมเนียมการจัดเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏกูิล  ในกรณีที่ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาใหบริการจัดเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  โดยเสียคาบริการลูกบาศก
เมตรแรกไมเกิน 250 บาท  ลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ไมเกิน 150 บาท  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการออกขอบัญญัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 4.8 เสียคาธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอยทั่วไปประจําเดือน   เดือนละไมเกนิ     
40 บาท  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการออกขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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   4.9 เสียคาใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ในกรณีที่เปดกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน กิจการโรงแรม  กิจการโรงมหรสพ  กิจการสระวายน้ํา กิจการเสริมสวยและแตง
ผม ฯลฯ  (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ )  ตองเสียคา
ใบอนญุาต ฉบับละไมเกนิ 10,000 บาท   ทั้งนี้     ขึน้อยูกับการออกขอบัญญัตขิององคกรปกครองสวนทองถิน่
และใบอนุญาตมีอายุคราวละ 1 ป  และตองตอใบอนุญาตกอนหมดอายุ 30 วัน 
 

 4.10 เสียคาใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด  ในกรณีจัดตั้งตลาด ตองเสียคาใบอนุญาต ฉบบัละ 
ไมเกิน   2,000 บาท  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการออกขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และใบอนุญาต
มีอายุคราวละ 1 ป 

 

4.11 เสียคาใบอนุญาตจดัตั้งสถานทีจ่ําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่ 
ไมไดขายของในตลาด     ฉบับละไมเกนิ  3,000 บาท  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการออกขอบัญญัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    และใบอนุญาตมีอายุคราวละ 1 ป 
 

   4.12 เสียคาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ    กรณีจําหนายโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หน่ึงที่ใดโดยปกติ  ฉบบัละไมเกิน  500  บาท  และกรณีจําหนายโดยลักษณะ
การเรขาย ฉบับละไมเกิน  50 บาท  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการออกขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และ
ใบอนุญาตมีอายุคราวละ 1 ป 
   4.13 เสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง เคลื่อนยายอาคาร  

(1) คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกอสราง    ฉบับละ 20 บาท 
(2) คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร  ฉบับละ 10 บาท 
(3) คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ 10 บาท 
(4) คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเคลือ่นยายอาคาร  ฉบับละ 10 บาท 
 

   4.14 เสียคาตอบแทนรายปจากการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลํานํ้า  
(1) อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลําแมนํ้า ซ่ึงมิไดใชประโยชนในการขนสงทางน้ํา

โดยตรง  ตารางเมตรละ 1,000 บาท 
(2)  ที่พักอาศัย สะพานทางเดิน หรือศาลาทาน้ํา   อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ํา 

ลําแมนํ้าที่ปลกูสรางขึ้นเพ่ือใชในการขนสงสินคาหรือคนโดยสารทางน้ํา  อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลําแมนํ้า 
ที่รัฐวิสาหกิจปลูกสรางขึ้นเพ่ือหารายได    ตารางเมตรละ 5 บาท 
   รายละเอียดประเภทรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดูไดจาก
รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (เน้ือหาการรวบรวมกฎหมาย) เลมที่ 2 ระหวางหนาที่ 1 ถึงหนาที่ 34 
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หมวดที่ 2 
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 เม่ือไดทราบทีม่าของรายได ประเภทรายไดของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นและบทบาท
และหนาที่ของประชาชนทีจ่ะตองเสียภาษีคาธรรมเนยีมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวกอนที่จะ
นํารายไดดังกลาวไปใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแกไขปญหาความเดือนรอน
ของประชาชนในพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการวางแผนการใชจายงบประมาณวาจะนํา
รายไดไปใชจายอยางไร ซ่ึงจะตองผานขัน้ตอนของการจัดทํางบประมาณรายจาย การจัดซื้อจัดจางและ
ขั้นตอนการเบิกจายเงิน  
1. งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.1  รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งเปนกฎหมายหลัก ไดแก 
  - พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
  - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
  - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     สําหรับกฎหมายรองที่เกี่ยวกับรายจายไดแก พ.ศ. 2542 
     -  กฎกระทรวง (2541) ออกตามพระราชบญัญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวนัที ่15   
กันยายน 2541 
  - ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องกําหนด
อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 1.2. ประเภทรายจายตามทีก่ฎหมายหลักและกฎหมายรองกําหนดไว มีดังน้ี 
  - เงินเดือน 
  - คาจาง 
  - เงินตอบแทนอื่น 
  - คาใชสอย 
  - คาวัสด ุ
  - คาครุภัณฑ 
  - คาที่ดินและสิ่งกอสรางและทรัพยสินอ่ืน ๆ  
  - เงินอุดหนุน 
     -  รายจายอ่ืนใดตามขอผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
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 1.3  การใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะ เชน 
  - การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ถนนหนทาง  
  - การพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณปูการ  
  - การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  - การศึกษา  
  - การสาธารณสุข  
  - การรักษาความสงบเรยีบรอย การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  
  - การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น  
  - การปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกดิจากสาธารณภัยประเภทตาง ๆ  เปนตน 
 1.4  การมีสวนรวมของประชาชนในการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประโยชนที่
ประชาชนจะไดรับ 
  - ประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการเสนอความตองการ โครงการ/กิจกรรม ที่เปนการ
บริการสาธารณะ โดยเขารวมประชุมประชาคม เพ่ือกําหนดเปนแผนพัฒนาทองถิ่นและจัดทําเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 
  -   ประชาชนสามารถเขารวมรับฟงการประชุมสภา กรณีมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
ขอบัญญัติ   งบประมาณรายจายประจําป 
  -   เม่ืองบประมาณไดประกาศใชแลวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนไดรับทราบเพื่อรวมตรวจสอบการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น หรือไม 
  -   เม่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการโอนงบประมาณหรือการแกไขเปลีย่นแปลงคําชี้แจง 
และ ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว ตองปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ 
  -   เม่ือสิ้นปงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศรายงานการรับ – จายเงิน 
ประจําปงบประมาณรายจาย และเงินนอกงบประมาณไวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ 
รายละเอียดประเภทรายจายและการจัดทํางบประมาณรายจาย สามารถดูไดจากรายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ (เน้ือหาการรวบรวมกฎหมาย) เลม 2 ระหวางหนา 35 ถึงหนา 70   
 

2. การจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2.1 การจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเปนกฎหมายหลัก โดยกําหนดใหกระทรวงมหาดไทย ตราระเบียบขอบังคับวาดวย
การคลังรวมตลอดถึงวิธีการจัดหาพัสดุ ไดแก  
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  - พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
  - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

 2.2  สําหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ตามที่กฎหมายกําหนดให
กระทรวงมหาดไทยตราเปนระเบียบ ซ่ึงถือเปนกฎหมายรอง ไดแก 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงใชบังคับแก องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 
ซ่ึงใชบังคับแก องคการบริหารสวนตําบล 

 2.3 สาระสําคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ประกอบดวย 
  - คํานิยาม 
  - การใชบังคับและการมอบอํานาจ 
  - บทกําหนดโทษ 
  - การจัดหา 
  - การซื้อการจาง 
  - การแลกเปลี่ยน 
  - การเชา 
  - สัญญาและหลักประกัน 
  - การลงโทษผูทิ้งงาน 
  - การยืม 
  - การควบคุม 
  - การจําหนาย 

 2.4 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ี 
   - ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งผูแทนชุมชนหรือประชาคมที่มีความรูหรือมี
ประสบการณเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจาง ตามขอเสนอของชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นที่ดําเนินการ
เขารวมเปนคณะกรรมการจดัซื้อจัดจางโดยวธิีสอบราคา วิธปีระกวดราคา และวธิีพิเศษ อยางนอยคณะละ 2 คน 
   - ใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นติดตั ้งปายประชาสัมพันธงานกอสรางไว       
ณ บริเวณสถานที่กอสราง ใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดชัดเจน 
        - กรณีประชาชนพบเห็นการทุจริตหรือการกระทําที่ไมถูกตองในการจัดซื้อจัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือคูสัญญาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถรองเรียนหรือ 
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แจงเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวทีศู่นยดํารงธรรมทองถิ่น เว็บไซต www.thailocaladmin.go.th ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือตู ปณ. 66 กทม. รายละเอียดศึกษาไดจากรายงานการศึกษาฉบบั
สมบูรณ (เน้ือหาการรวบรวมกฎหมาย) เลม 2 หนา 74 ถึง หนา 93 
   

3. การรับเงนิ การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
  การเบิกจายเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรบัเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พระราชบญัญัติ
เทศบาล และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล แบงหัวขอสาํคัญไดดังน้ี 

1  การรับเงนิ ประกอบดวยเงินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินที่มีผูอุทิศใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเงินที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีโครงการจัดหารายไดเปนครั้งคราว 

    สําหรบัเงินที่มีผูอุทิศให โดยมิไดกําหนดวตัถุประสงคไว ใหนําสงเปนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ หากระบวุตัถปุระสงคไวใหดําเนินการใหเปนไปตามวตัถุประสงคน้ัน หรือเงิน
ที่องคกรปกครองสวนทองถิน่จัดหารายไดเปนครั้งคราว ถามิไดกําหนดเปนอยางอ่ืน หากมีเงินเหลอืจาย
และหมดความจําเปนที่จะตองใชจายแลว ใหนําสงเปนเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

    การรับเงินใหรับเปนเงินสด เปนเช็คหรือดราฟ หรือตราสารอยางอ่ืนและตองออก
ใบเสร็จรับเงิน  และตองจัดใหมีการบันทึกเงินที่ไดรับลงในสมุดเงินสดภายในวันที่ไดรับเงินนั้นทกุครั้ง      

2. การเก็บรักษาเงิน  การเก็บรักษาเงินในกรณีมีจํานวนเงินสดคงเหลืออยูใหเก็บ
รักษาไวในตูนิรภัยขององคืกรปกครองสวนทองถิ่น และใหนําฝากธนาคารทั้งจํานวนในวันทําการถัดไป 
ยกเวนกรณีเทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่มีพ้ืนที่หางไกลการคมนาคมไมสะดวก   ไม
สามารถนําฝากธนาคารไดเปนประจําทุกวันใหเก็บรักษาเงินสดไวในตูนิรภัยไดและใหนําเงินสดดังกลาว
ฝากธนาคารในวันทําการสุดทายของสัปดาห ทั้งน้ีใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษา
เงินอยางนอย  3 คน ตามที่ระเบียบกําหนด  

 

3. การรับสงเงิน  กรณีมีการรับสงเงินสดและหรือสถานที่ที่จะรับสงอยูหางไกลหรือ
กรณีอ่ืนใดซึ่งเห็นวาไมปลอดภัยแกเงินที่รับสงใหผูบรหิารทองถิ่นแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งแต
ระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป อยางนอย 2 คน เปนกรรมการรับผิดชอบรวมกันเพ่ือควบคุมการรับสงเงิน 

 

4. การถอนเงินฝากธนาคาร  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงเง่ือนไขการสั่งจายให
ธนาคารทราบ โดยใหมีผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินรวมกัน อยางนอย 3 คน ประกอบดวย  ผูบริหาร 
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ทองถิ่น   ปลดัองคกรปกครองสวนทองถิ่นลงนามสั่งจายดวยทุกครั้ง และใหผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย
ใหผูชวยผูบรหิารทองถิ่น หรือผูดํารงตําแหนง ไมต่ํากวาหัวหนาหนวยงานอีก 1 คน และใหมอบหมาย
พนักงานทองถิ่นตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึน้ไปเพิม่อีก 1 คนเปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝาก
รวมกัน 
    

5. การเบิกเงนิ  กอนการเบิกจายเงินตามงบประมาณรายจายประจําป ใหหนวยงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอแผนการใชจายเงินตอหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุก 3 เดือน และการขอเบิกเงินงบประมาณรายจายประจําปจากหนวยงานคลัง  ใหเบิกไดแต
เฉพาะในปงบประมาณนั้น ยกเวนเงินทีไ่ดขออนุมัติกันเงินเพ่ือเบิกในปงบประมาณถัดไป เงินอุดหนุน
ที่รัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยระบุวตัถุประสงค ซ่ึงเบิกจายไมทันภายในสิ้นปงบประมาณที่
ผานมาและไดบันทึกบัญชีไวแลว                      
                                 กรณีไดกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจายประจําปโดยการสั่งซ้ือ สั่งจางหรือเชา และ
เห็นวาไมสามารถเบกิจายไดทันภายในปงบประมาณ  ใหขออนุมัติกันเงินไปเบิกในปถัดไป ตอผูบริหาร
ทองถิ่นไดไมเกิน 1 ป และเม่ือไดรับอนุมัติใหกันเงินแลวหากไมสามารถเบิกจายไดทันใหขอขยาย
ระยะเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน 6 เดือน 

                        . 

6. ขอกําหนดในการจายเงิน   การจายเงิน หรือกอหน้ีผูกพันจะกระทาํไดแต
เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือแนวทางที่ทางราชการกําหนดไว  การจายเงินใหเจาหนี้หรือผู
มีสิทธิใหจายเปนเช็ค ยกเวน กรณีที่ไมอาจจายเปนเชค็ไดใหจัดทําใบถอนเงินฝากธนาคาร เพ่ือให
ธนาคารออกตั๋วแลกเงินสั่งจายใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ 

7. เงินสะสม  ทุกวันสิ้นปงบประมาณเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นปดบัญชีรายรับ
รายจายแลว ใหกันยอดเงินที่เหลือจากการใชจายในแตละปไวเปนเงินสะสมประจําป จํานวนรอยละ 25 
เพ่ือเปนทุนสาํรองเงินสะสมไว ซ่ึงทุนสํารองเงินสะสมนี้จะเพ่ิมขึ้นรอยละ 25 ในทุกป  

  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายจายที่จําเปนและไมมีเงินงบประมาณ
รายจายคงเหลือเพียงที่จะจายได  องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชจายเงินสะสมได  โดยอนุมัติ
จากสภาทองถิ่น ซ่ึงตองเปนกิจการดังตอไปน้ี  

                     -  อยูในอํานาจหนาที่ ซ่ึงเกี่ยวกับดานบริการชุมชนและสังคม 
                           -  กิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายได 
                           -  หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน                       

        8. การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ  มีการสนับสนุนสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะเห็น
ไดจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศ 
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สําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเวลาอันควร อันเปนชองทางหนึ่งที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
การบริหารงานของผูบริหารที่ตนเลือกเขาไปทําหนาที่ดูแลทองถิ่น      

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นนอกจากจะมีอํานาจหนาที่ที่จะตองทําตามกฎหมายจัดตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทและจัดใหมีการบริการสาธารณะในเขตพื้นที่แลว ขณะเดียวกัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บรายไดตามที่กฎหมายกําหนด และบริหาร
งบประมาณรายจายใหเปนไปตามเปาหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการจัดทําบัญชีรายรับ-
รายจาย จัดทํารายงานทางการเงินเสนอตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามผลการ
ดําเนินงานของผูบริหารและสามารถใชในการวางแผนการพัฒนาทองถิ่นตอไป รายละเอียดการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน สามารถดูไดจากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหารวบรวมกฎหมาย) เลมที่ 2  
ระหวางหนา 109 ถึง 124 
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หมวดที่ 3 
การตรวจสอบระบบการเงินบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. กฎหมายที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ 
  เม่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดบริหารงบประมาณรายจายประจําปแลว จะตองมีการ
ตรวจสอบการเงิน การคลัง การบญัชี ซ่ึงการตรวจสอบระบบบัญชีจะมีหนวยตรวจสอบทั้งภายนอก ไดแก 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค และหนวยตรวจสอบภายใน ไดแก กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น จังหวดั อําเภอ ซ่ึงประกอบดวย กฎหมายหลักและกฎหมายรอง ดังนี้ 

-   พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 
-   ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 
-   ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบตัิหนาที่ของผูตรวจสอบ

ภายใน พ.ศ. 2546 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2545 
ทั้งนี้ ก็เพ่ือใหการบริหารงานทางดานการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่มี

ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเพื่อประโยชนของทองถิ่น  
 

2. การรายงานผลและการตรวจสอบโดยประชาชน   
การบริหารงานในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิน่เองจะตองมีการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น จัดทาํงบประมาณรายจายประจําปและเบิกจายเงินเพ่ือนํางบประมาณมาใชจายในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนทํานุบํารุงและพัฒนาทองถิน่ ดังนั้น 
เม่ือมีการดําเนินการตาง ๆ ดังกลาวแลวองคกรปกครองสวนทองถิน่จะตองจัดทํารายงานทางการเงินเสนอ
ผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามการใชจายเงินของผูบริหารและสภาทองถิ่น ตลอดจน 
ใหประชาชนสามารถตรวจสอบ ตดิตามผลการดําเนินงานของผูบริหารทองถิ่นและสภาทองถิน่ทีต่นเลือก
เขามาได โดยสามารถเขารบัรูขอมูลขาวสารได  จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ ซ่ึงจะตองเปดเผย
ขอมูลขาวสารและผลการดําเนินงานของทองถิ่นใหประชาชนไดรับทราบ  เชน  การประกาศสําเนารายงาน
งบแสดงฐานะการเงิน  ขอบังคับงบประมาณ แผนงาน/โครงการ  การจัดซื้อจัดจาง ผลการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการใหบริการ รวมทั้ง ประชุมชี้แจง การประกาศเสียงตามสาย พิมพเอกสารแจกจาย หรือจัดให
มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสยีโดยตรง หรือประชาชน เปนตน 

 

รายละเอียดการตรวจสอบระเบียบบญัชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดสรุปสาระสาํคัญ
ไวในรายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (เน้ือหาการรวบรวมกฎหมาย) เลมที่ 2 หนา 127 ถึงหนา 138 
 

  
 
 



- 30 - 
 

หมวดที่ 4 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอหนวยงานของรัฐและ
ตอบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

  องคกรปกครองสวนทองถิน่ตามรปูแบบองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล เมืองพัทยา 
และองคการบริหารสวนจังหวัด เปนหนวยงานของรฐัที่มีบทบาทที่เกีย่วของกับการดาํเนินชวีติและ ความ
เปนอยูของประชาชนเปนอยางมากในปจจุบัน บทบาทที่สําคัญอยางหนึ่งคือการใหบริการสาธารณะ เชน 
การสรางถนน สรางสะพาน การจัดเกบ็ขนขยะ การขุดลอกแหลงน้าํขนาดเล็ก การปองกันและระงับอัคคีภัย 
การปองกนันํ้าทวม การชวยเหลือราษฎรผูประสบภาวะฝนแลง และการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน แตเน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวเปนนิติบุคคลไมสามารถ
จัดบริการสาธารณะไดดวยตนเอง ตองกระทําโดยผานทางเจาหนาที่ของตนและการปฏิบัติงานดังกลาว
ของเจาหนาที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นได สาเหตุของ
ความเสียหายอาจเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให
เขาเสียหายถงึแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิด
ในลกัษณะ “ละเมิด” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรบัผดิชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูเสียหายใหกลับคืนสูฐานะเดิม 
 

1.  ความหมายของการกระทําละเมิด 
การกระทําทีเ่ปนละเมิด หมายถึง ผูใดไดกระทําโดยจงใจหรือกระทําโดยประมาทเลนิเลอ

ตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายหรือมิชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการไมปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบของ 
ทางราชการซึ่งออกมาโดยกฎหมาย และการใชสิทธิเกนิสวนหรือกลัน่แกลงผูอ่ืน แลวเกิดความเสียหาย 
แกเขาจนถึงแกชีวติ รางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ผูที่กระทําดังกลาว
ขางตนเรียกวา กระทําละเมดิ และจําตองชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน ทั้งนี้ 
ความหมายของคําวา “ละเมิด” ไดบัญญัติไวตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ซ่ึงอยูในรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหาการรวบรวมกฎหมาย) เลมที่ 2 หนา 127 ถึงหนา 138 
 
2.   “เจาหนาที่” หมายถึง ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการ
แตงตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด และ “หนวยงานของรัฐ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ีดวย ทั้งน้ี ความหมายของคําดังกลาวมี
รายละเอียดอยูในรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหาการรวบรวมกฎหมาย) เลมที่ 2 หนา 127    
ถึงหนา 138 
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3.  การกระทําละเมิดของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ แบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ กรณีเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก และกรณีเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทําละเมิดตอ
หนวยงานของรัฐ 
 

4.  ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบุคคลภายนอก แบง
ออกไดเปน 2 กรณี คือ 
 4.1  กรณีเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกซึ่งมิใชเปนการ
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ น้ัน เจาหนาที่ผูกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกจะตองรับผิดเปนสวนตัว และ
บุคคลภายนอกผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได อยางไรก็ดี  
หากบุคคลภายนอกฟองทั้งเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ ศาลจะเปนผูพิจารณาวาจะรับฟองเจาหนาที่
หรือหนวยงานของรัฐ ไดหรือไม  
 

 4.2  กรณีเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกในการปฏิบัติ
หนาที่ น้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายไปกอน แลวคอย
ใชสิทธิไลเบี้ยเอาคืนจากเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดในภายหลัง ซ่ึงการไลเบี้ยใหเจาหนาที่ชดใชจะกระทําได
ตอเม่ือเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ซ่ึงหมายความวา 
ถาเจาหนาที่กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกโดยมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลออยางธรรมดา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็จะไมมีสิทธิไลเบี้ยใหเจาหนาที่ชดใชเงินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดชดใชไปใหแก 
ผูเสียหาย และสําหรับบุคคลภายนอกซึ่งไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีสิทธิยื่นคําขอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เจาหนาที่ผูน้ันอยูในสังกัด ใหชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกตนได และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองออกใบรับคําขอแลวพิจารณาคําขอให
แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน ซ่ึงหากพิจารณาไมทันก็สามารถขอขยายระยะเวลาการพิจารณา 
คําขอดังกลาวตอรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลออกไปไดอีกไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
และเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําวินิจฉัยเชนใดแลว หากผูเสียหายไมพอใจผลการวินิจฉัยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูเสียหายสามารถไปฟองคดีตอศาลปกครองไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตน
ไดรับแจงผลการวินิจฉัย แตอยางไรก็ดี การฟองคดีของผูเสียหายนั้น ผูเสียหายสามารถฟองคดีตอศาล
ไดเลยโดยไมจําเปนตองยื่นคําขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นชดใชคาสินไหมทดที่เกิดขึ้นแกตนกอน
แตอยางใด 
 4.3  อายุความการเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีเจาหนาที่ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก แบงไดออกเปน 2 กรณี คือ 

1.  กรณีที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายแลว สิทธิที่จะ
เรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตน มีกําหนดอายุความหนึ่งป นับแตวันที่หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย 
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2.  กรณีผูเสียหายฟองคดีเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากหนวยงานของรัฐหรือจากเจาหนาที่ 

ผูเสียหายจะตองพิจารณาวา ถาเปนคดีละเมิดทางปกครองก็ตองไปฟองคดีตอศาลปกครองภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี และถาเปน
คดีละเมิดทางแพงก็ตองไปฟองคดีตอศาลยุติธรรม ภายในกําหนดเวลาหนึ่งนับแตวันที่ผูตองเสียหายรู
ถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนหรือภายในสิบปนับแตวันทําละเมิด 

4.4  ทั้งน้ี รายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นคําขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นชดใชคาสินไหมทดแทน 
การฟองคดีของผูเสียหาย การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและการชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย และการใชสิทธิไลเบี้ยเจาหนาที่ใหชดใชคาสินไหมทดแทนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีรายละเอียดยูในรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหาการรวบรวมกฎหมาย) 
เลมที่ 2 หนา 141 ถึงหนา 146 และหนา 185  
 

5.  ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอหนวยงานของรัฐ  
กรณีเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ 

เจาหนาที่จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐ ถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไป
ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง แตถาเจาหนาที่ไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
ซ่ึงมิใชเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
หนวยงานของรัฐตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ เพียงแคกระทําการนั้นไปดวยความ
จงใจหรือประมาทเลินเลออยางธรรมดาก็ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแลว ซ่ึงในการเรียกรองให
เจาหนาที่ชดใช คาสินไหมทดแทนดังกลาวมีกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการ
ละเมิดและรูตัว เจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูน้ัน 
ไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมี
กําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้ 
รายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
การออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนและการอนุมัติใหเจาหนาที่ผอนชําระคาสินไหมทดแทน 
รายละเอียดอยูในรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหาการรวบรวมกฎหมาย) เลม 2 หนา 146 – 153 
และหนา 154 – 185 
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หมวดที่ 5 
การบริหารงานบุคคล และสิทธิสวัสดกิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การรวบรวมกฎหมายที่เกีย่วของกับการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่น้ัน 
นอกจากรวบรวมบทบัญญัตกิฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดหารายได การใชจายงบประมาณ การตรวจสอบ
และกฎหมายเกี่ยวกบัความรบัผิดทางละเมดิแลว สิ่งหนึง่ที่สําคญัที่จะทาํใหการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การสรางขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัตงิานนั้นเอง 
ซ่ึงประกอบดวย การบรหิารงานบคุคลและสวสัดิการ รวมทั้งสิทธิประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 

1. การบริหารงานบุคคลและสวสัดิการ 
               องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปจจุบันมีบทบาทหลักในการจัดระบบบริการสาธารณะขั้น
พ้ืนฐาน และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตนเอง โดยมีอิสระตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ภายใตการกํากับดูแล เทาที่จําเปน
ตามที่กฎหมายกําหนด และเพ่ือประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ  กลาวคือ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและ 
การคลัง และมีอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ 
      การบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปตามอํานาจหนาที่ยอมจะตอง 
อาศัยบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงมี 2 ประเภท ไดแก ผูบริหารและผูชวยผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถิ่น มีสถานะเปนขาราชการฝายการเมือง ประเภทหนึ่ง กับอีกประเภทหนึ่งเปนผูปฏิบัติงานประจํา 
มีสถานะเปนพนักงานสวนทองถิ่น เปนบุคลากรที่ทําหนาที่ดําเนินกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือใหกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุผลตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
น้ันๆ ในสวนพนักงานสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหารงานบุคคลภายใตการ
กํากับดูแลเทาที่จําเปนและตามกฎหมายเฉพาะที่กําหนด กฎหมายดังกลาว คือ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหมีองคกรการบริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ
พนักงานสวนทองถิ่นของตนเอง เพ่ือทําหนาที่จัดทําระบบบริหารงานบุคคลสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีระบบการบริหารงานบุคคลที่ดีมีคุณธรรม (merit system) และกําหนดใหมีลักษณะไตรภาคี 
ประกอบดวย ผูแทนจากสวนราชการ ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิและ
องคกรการบริหารงานบุคคลดังกลาว แบงออกเปน  3 ระดับ ดังน้ี 

1) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) มีหนาที่ กําหนด 
มาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาคณุธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ รายละเอียด 
ดูไดจากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหาการรวมรวมกฎหมาย) เลม 2 หนา 192 

2) คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. หรือ 
“ ก.กลาง ”) มีหนาที่  กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตาํบล และพนกังานเมืองพัทยา รายละเอียดดูไดจาก
รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (เน้ือหาการรวมรวมกฎหมาย)  เลม 2 หนา 192 - 194) 
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3) คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ.จ.,ก.ท.จ. ,ก.อบต.จังหวัด  
และ ก.เมืองพัทยา หรือ “ ก.จังหวัด ”)  มีหนาที่กําหนดหลักเกณฑและดําเนินการบรหิารงานบคุคล และเปน
องคกรตรวจสอบความถูกตองและใหความเห็นชอบในการบรรจุและแตงตั้ง และการใหพนจากตําแหนง
สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
เมืองพัทยา เพ่ือใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรปูแบบ ออกคําสั่งตอไป  รายละเอียดดูได
จากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหาการรวมรวมกฎหมาย)   เลม 2 หนา 192 - 196        

การปฏิบัติหนาที่ขององคกรการบริหารงานบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการพนักงาน
สวนทองถิ่นในระดับ ก.ถ. และ ก.กลาง กฎหมายไดกําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานสําหรับการประชุม
คณะกรรมการ    แบบเหมาจายรายเดือน  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาวาดวย
คาตอบแทนกรรมการตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 สวน
คาตอบแทนกรรมการในระดับ ก.จังหวัด ก.กลางไดกําหนดใหมีคาตอบแทนการปฏิบัติสําหรับการประชุมแบบ
เหมาจาย    รายเดือนเชนกัน ตามระเบียบคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
(ระเบียบ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.) วาดวยคาตอบแทนคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น โดยแบงคาตอบแทนของคณะกรรมการออกเปน 3 ประเภท ตามปริมาณงาน  รายได  และ
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบในจังหวัด น้ัน รายละเอียดดูไดจากรายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหาการรวมรวมกฎหมาย)  เลม 2 หนา 196 - 200 
      การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ในอํานาจหนาที่  ตลอดจนรายจายดาน
การบริหารงานบุคคล จะตองใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงน้ันในการดําเนินกิจการ 
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสัดสวนในการบริหารการใชจายงบประมาณที่เหมาะสมระหวาง
งบประมาณดานการบริหารงานบุคคล และงบประมาณสําหรับการลงทุน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดสัดสวนการใชจายงบประมาณสําหรับการจายเงินเดือน  ประโยชน
ตอบแทนอื่นและเงินคาจางของพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
แหงจะกําหนดเกินกวารอยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงนั้นไมได ดังนั้น ก.ถ. จึงไดมีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจําแนกรายการคาใชจายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ดังน้ี 

1. เงินเดือน และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จายพรอมกับเงินเดือน 
2. เงินคาจาง 
3. ประโยชนตอบแทนอ่ืน 

               บุคลากรที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดแก พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางหรือ
พนักงานจาง  ในระหวางที่มีสถานะเปนพนักงานสวนทองถิ่น  ยอมมีสิทธิไดรับเงินเดือน  เงินคาจาง   
เงินประจําตําแหนง และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑที่ ก.กลางกําหนด ทั้งน้ี ไมนอย 
กวาสิทธิที่ขาราชการประเภทอื่นไดรับ  สวนเงินเพ่ิมอ่ืนๆ อันเปนการจายสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น 
ที่ปฏิบัติงานในลักษณะที่พิเศษกวาพนักงานสวนทองถิ่นทั่วไป กลาวคือ เปนผูปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ   
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หรือเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข  หรือพนักงานสวน 
ทองถิ่นที่เปนผูปฏิบัติงานตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ  เปนตน  และสําหรับสิทธิที่ 
จะไดรับประโยชนตอบแทนอ่ืน เปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.กลาง กําหนด ไดแก การกําหนดประโยชน 
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ(โบนัส) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น เปนตน นอกจากนี้ หากพนักงานสวน
ทองถิ่นไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เพ่ิม เชน กรณีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนทางวินัยก็จะ
ไดรับเงินคาสมนาคุณในการพิจารณาสอบสวนทางวินัย  รายละเอียดดูไดจากรายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ (เน้ือหาการรวมรวมกฎหมาย)  เลม 2 หนา 200 – 223 
               นอกจากนี้  พนักงานสวนทองถิ่นยังมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตางๆ เชนเดียวกับ ขาราชการ
ประเภทอ่ืน  ซ่ึงแบงออกเปน  2  ชวง ไดแก ชวงแรกระหวางเปนพนักงานสวนทองถิ่น ก็จะมีสิทธิไดรับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล  สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  สวัสดกิารเกี่ยวกับ คาเชา
บาน ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดเชนเดียวกับขาราชการประเภทอื่น รายละเอียดดูไดจากรายงาน
การศึกษาฉบบัสมบูรณ (เน้ือหาการรวมรวมกฎหมาย)  เลม 2 หนา 226 – 239              
 

ในสวนผูบริหารและผูชวยผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึง
มีสถานะเปนขาราชการฝายการเมือง ไดแก  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รองนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   เลขานุการ   ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษานายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประธานและรองสภาทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น มีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และ
ประโยชนตอบแทนเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ  ตามบญัชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทนฯ ที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามแตกรณี รายละเอียดดูไดจากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหา
การรวมรวมกฎหมาย)  เลม 2 หนา 224 – 226  

                 สําหรับสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และสวัสดิการการศึกษาบุตร  
กําหนดใหเฉพาะนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เฉพาะ
ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาทองถิ่น) เทานั้น ที่มีสิทธิไดรับ รายละเอียดดูไดจากรายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหาการรวมรวมกฎหมาย)  เลม 2 หนา 226 – 239 
                    ชวงที่สองเมื่อพนักงานสวนทองถิ่นพนจากตําแหนงราชการแลว กจ็ะมีสิทธิไดรับเงิน 
ประเภทบําเหน็จ บํานาญ เปนการตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานมานานจบครบอายุราชการ  และ 
กฎหมายไดกําหนดวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับ การจายเงินบําเหน็จ บํานาญตอไป 

2.  สิทธิประโยชนของพนักงานสวนทองถิ่น 
เม่ือพนักงานสวนทองถิ่นซ่ึงออกหรือพนจากราชการสวนทองถิ่นแลว ยอมมีสิทธิไดรับบําเหน็จหรือ
บํานาญ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดยพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไดบัญญัติใหมีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)ขึ้น เพ่ือเปนหลักใน 
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การจายบําเหน็จบํานาญใหแกขาราชการสวนทองถิ่น   ซ่ึงประกอบดวย ขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล    และพนักงานเมืองพัทยา สําหรบัสิทธปิระโยชนที่
พนักงานสวนทองถิ่นจะมีสิทธิไดรับมีดังน้ี 

1. บําเหน็จบํานาญปกติ 
 2. บํานาญพิเศษ 
 3. บําเหน็จดํารงชีพ 
 4. บําเหน็จตกทอด 

5. เงินชวยพิเศษ 
 6. เงินเพ่ิมจากเงินบํานาญ 
 7. เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 

 รายละเอียดดูไดจากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหาการรวบรวมกฎหมาย) เลม 2   
หนา 252 - 281 

        2.1  ที่มาของเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

เงินดังกลาวไดมาจากการที่ราชการสวนทองถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจาย
ประจําป   เพ่ือสมทบเขาเปนกองทุนในอัตราซึ่งกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยกฎกระทรวงไมเกินรอย
ละสาม ซ่ึงปจจุบันกฎกระทรวง   ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด  และ
องคการบริหารสวนตําบลหกัในอัตรารอยละหนึ่ง สวนเทศบาลและเมอืงพัทยาหักในอัตรารอยละสอง  
รายละเอียดดูไดจากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหาการรวบรวมกฎหมาย) เลม 2 หนา  247 – 248 

 2.2  คณะกรรมการกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิน่ ( ก.บ.ท. ) และ 
คณะอนุกรรมการดําเนินการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (อ.บ.ท.) 
 กําหนดใหมีคณะกรรมการ ก.บ.ท. เพ่ือทําหนาที่บริหารกิจการกองทุนประกอบดวยปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่
ปรึกษาดานกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสองคน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนสองคน  
ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจํานวนสองคนเปนกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานัก
บริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เปนเลขานุการ  นอกจากนี้ยังมี
คณะอนุกรรมการดําเนินการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (อ.บ.ท.)   ทําหนาที่
ชวยเหลือคณะกรรมการ ก.บ.ท. ประกอบดวย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนประธาน 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นคนหนึ่งที่ประธาน ก.บ.ท. เห็นชอบเปนรองประธาน 
ผู อํานวยการส วนบําเหน็จบํานาญและสว ัสดิการ เป นอนุกรรมการ  และเลขานุการ โดยใหมี
อนุกรรมการอื่น ซ่ึงประธาน ก.บ.ท. จะไดพิจารณาแตงตั้งขึ้นไมเกินหาคน รายละเอียดดูไดจากรายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหาการรวบรวมกฎหมาย) เลม 2 หนา 249 – 251 
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 2.3  วิธีการจายเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
        เงินบําเหน็จบํานาญของพนักงานสวนทองถิ่น จะจายจากเงินของ ก.บ.ท. ซ่ึงราชการสวน
ทองถิ่นสงสมทบตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังน้ัน ในปงบประมาณใด หากราชการสวน
ทองถิ่นทราบวาจะมีพนักงานสวนทองถิ่นครบเกษียณอายุ ราชการสวนทองถิ่นนั้นสามารถหักเงินที่
จะตองสงไปยังกองทุน ฯ สํารองไวจายเทาที่จะตองจายจริง แลวสงสวนที่เหลือไปยังกองทุน ฯ หากใน
ระหวางป ราชการสวนทองถิ่นตองจายบําเหน็จบํานาญเพ่ิมเติม ราชการสวนทองถิ่นสามารถทําหนังสือ
ผานจังหวัดขอใหสํานักงาน ก.บ.ท. สงเงินใหเพ่ือจะไดจายเงินใหขาราชการสวนทองถิ่นตามสิทธิที่จะพึง
ไดรับตอไป 

ขอยกเวน 
1. ขาราชการครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด และสังกัดเทศบาลจะไดรับบําเหน็จ

บํานาญจากเงินอุดหนุนของรัฐ ซ่ึงตั้งงบประมาณอุดหนุนให 
2. ขาราชการซึ่งถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามภารกิจถายโอน หรือมีมติ

คณะรัฐมนตรกีําหนดใหถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ในการรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการดังกลาวรัฐจะอุดหนุนเงินบางสวนให โดยอุดหนุน
เปนสัดสวนตามเวลาราชการระหวางที่รับราชการกอนการถายโอนและระหวางเปนพนักงานสวนทองถิ่น 
 
3.  สิทธิประโยชนของขาราชการสวนทองวิสามัญประจําการที่ออกจากราชการ 

เน่ืองจากปจจุบันยังมีขาราชการสวนทองถิ่นวิสามัญประจําการซึ่งยังคงรับราชกรสวน
ทองถิ่นในบางแหง  

โดยขาราชการดังกลาวเมื่อออกหรือพนจากราชการแลวจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินทดแทนแกขาราชการสวนทองถิ่นวิสามัญประจําการที่ออกจาก
ราชการ พ.ศ. 2509 

  สําหรับหลักเกณฑและวธิีการคํานวณเงินทดแทนดังกลาว สามารถสรุปความไดดังน้ี 

1.  ขาราชการสวนทองถิน่วสิามัญประจําการที่พนจากราชการแลวใหไดรับเงินทดแทนตาม
หลักเกณฑ ดังน้ี 

(ก)  ใหไดรับเงินทดแทนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายคณูดวยจํานวนปเวลาราชการสําหรับ
คํานวณเงินทดแทนเศษของปถาถึงหกเดือนใหนับเปนหนึ่งป 

(ข) ในกรณีทีพ่นจากราชการเพราะเหตยุุบเลิกตําแหนง หรือตัดทอนงานใหไดรับเงิน
ทดแทนตามความในขอ (ก) แตถามีเวลาราชการสําหรับคํานวรเงินทดแทนต่ํากวาสามปใหไดรับเงิน
ทดแทนเทากบัจํานวนเวลาราชการสําหรับคํานวณเงินทดแทนสามป 
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2.  ขาราชการสวนทองถิ่นวิสามัญประจําการไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ดังน้ี 
(ก) ไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการกอนหรือมีเวลาราชการครบหาปบริบูรณ 
(ข) ถูกไลออก หรือปลดออกจากราชการ หรือตายเพราะกระทําความผิด หรือประพฤติชั่ว

อยางรายแรง 
(ค) มีเวลาราชการสําหรับคํานวณเงินทดแทนไมครบหนึ่งปบริบูรณ เวนกรณียุบเลิกตําแหนง 
รายละเอียดดูไดจากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหาการรวบรวมกฎหมาย) เลม 2 

หนา  282 – 283 
 

4.  สิทธิประโยชนของลูกจางหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดระเบียบวาดวยบําเหน็จบํานาญลูกจางของหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้น โดยลูกจางของหนอยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะไดรับ
บําเหน็จปกติ เม่ือตองออกจากงานดวยเหตุหน่ึงเหตุใด เชน 

1) ลาออกโดยไมมีความผิด และไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง หรือผูไดรับ
มอบหมายแลว 

2)  กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 
3) ปวยเจ็บไมอาจปฏิบัติหนาที่การงานของตนโดยสม่ําเสมอหรือโดยมีใบตรวจแพทย ซ่ึง

ทางราชการรับรองวาไมสามารถหรือไมสมควรทํางานตอไป  
4) ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกบัสญัชาต ิ

ฯลฯ 

 สําหรับวธิีการคํานวณเงินบาํเหน็จปกติ กําหนดใหนําคาจางเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนเดือนที่
ทํางาน  หารดวยสิบสองและถาหากมีเศษของบาทใหปดทิ้ง นอกจากนี้หากลูกจางผูใดไดรับอันตราย
หรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏบิัติงานในหนาที่ หรือถกูประทษุรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ ซ่ึงแพทยที่
ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงวา ไมสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ตอไปไดอีกเลย  นอกจากจะไดรับ
บําเหนจ็ปกตแิลวใหไดรับบาํเหน็จพิเศษ อีกดวย เวนแตอันตรายที่ไดรับหรือการปวยเจ็บน้ันเกดิขึ้นจาก
ความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง รายละเอียด ดูไดจากรายงานการศึกษา
ฉบับสมบูรณ (เน้ือหาการรวบรวมกฎหมาย) เลม 2 หนา 283 – 286 
 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทและหนาที่ของประชาชนเกี่ยวกับการเงินการคลังทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
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บทบาทและหนาที่ของประชาชนดานการเงินการคลังทองถิ่น 
                     ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระแก 
ทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ   จึงทําใหประชาชนมีพันธะตอทองถิ่นที่
จะตองเขามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น หรือเขาไปเปนผูบริหารทองถิ่น หรือเปนผูตรวจสอบการ
ดําเนินงานของทองถิ่น  หรือเปนผูมีหนาที่เสียภาษีเพ่ือเปนรายไดใหแกทองถิ่นใชในการพัฒนาทองถิ่น 
ฯลฯ  ดังน้ัน ประชาชนจึงบทบาทและหนาที่ตอทองถิ่นในหลายรูปแบบ และรูปแบบหนึ่งคือ บทบาทและ
หนาที่ของประชาชนเกี่ยวกับการเงินการคลังทองถิ่น คือ 

1. ดานการเสียภาษีและคาธรรมเนียม    
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบมีหนาที่พัฒนาและบริหารงานทองถิ่น รวมทั้ง

จัดบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขและความตองการของประชาชน  การดําเนินการตาง ๆ ของทองถิ่น
จะตองมีเงินงบประมาณในการบริหารงาน  ซ่ึงเงินเหลานี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมาจากภาษีและ
คาธรรมเนียมจากประชาชนตามที่กฎหมายกําหนด  ภาษีที่ไดรับจัดสรรจากรัฐ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(รายละเอียดของรายไดดูไดจากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เน้ือหาการรวบรวมกฎหมาย) เลม 2 
ระหวางหนา 1 ถึงหนา 2   ประชาชนจึงมีบทบาทและหนาที่ที่ตองเสียภาษีและคาธรรมเนียมใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ ดังน้ี 
                 1.1  การเสียภาษีและคาธรรมเนียมในเขตองคการบรหิารสวนจังหวัด   พระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 8 วรรคสอง กําหนดใหเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
ไดแก เขตจังหวัด  และศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา เขตขององคการบริหารสวนจังหวัดมีพ้ืนที่ครอบคลุม
ทั้งจังหวัด  ดังน้ัน ประชาชนที่อยูในเขตจังหวัดใดมีบทบาทและหนาที่ที่ตองเสียภาษีและคาธรรมเนียม
ใหแกองคการบริการสวนจังหวัดนั้น  ในกรณี ดังตอไปน้ี 
                     (1)  ในกรณีที่ประกอบการคาน้ํามันใหแกผูบริโภคโดยตรง เชน สถานีบริการน้ํามัน   ตอง
เสียภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดการคาน้ํามัน โดยองคการบริหารสวนจังหวัดไดมอบใหกรมสรร
พามิตเปนผูจัดเก็บใหแทน และจะจัดเก็บในอัตราลิตรละไมเกินสิบสตางค  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการออก
ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัด  

(2) ในกรณีทีป่ระกอบการคายาสูบ  ตองเสียภาษีบํารงุองคการบริหารสวนจังหวัดการคา
ยาสูบ โดยองคการบริหารสวนจังหวัดไดมอบใหกรมสรรพามิตเปนผูจัดเก็บใหแทน และจะจัดเก็บในอัตรา
มวนละไมเกินสิบสตางค  ทัง้น้ีขึ้นอยูกับการออกขอบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัด  

(3) ในกรณีประกอบกิจการโรงแรม  ตองเสียคาธรรมเนยีมบํารุงองคการบรหิารสวนจังหวัด
จากผูเขาพักโรงแรม โดยใหผูประกอบกจิการโรงแรมเก็บจากผูเขาพักในโรงแรมในอัตราไมเกนิรอยละสาม 
ของคาเชาหองพัก ทั้งนี้ขึน้อยูกับการออกขอบญัญัตขิององคการบรหิารสวนจังหวดั แลวนําสงใหแกองคการ
บริหารสวนจังหวัด  
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 (4) คาตอบแทนรายปจากการดําเนินการใด ๆ  ในที่ดินของรัฐ เชน การขออนุญาตดูดทราย ฯลฯ  
1.2 การเสียภาษีและคาธรรมเนียมในเขตเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล  ประชาชนที่

อยูในเขตหรือมีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลใด หรือองคการบริหารสวนตําบลใด มีหนาที่ที่ตองเสียภาษีและ 
คาธรรมเนียมใหแกเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตาํบลนั้น  ในกรณีดังตอไปน้ี 
                    (1) เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ในกรณีที่ประชาชนเปนเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง  ซ่ึงใน
ปที่ผานมาไดมีการใชประโยชน เชน ใหเชา หรือใชเปนที่ประกอบกจิการตาง ๆ เพ่ือหารายได โดยโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางตั้งอยูในเขตเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแก 
เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลนัน้  โดยประชาชนตองยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน พรอมดวย 
หลักฐาน ณ สํานักงานเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่ทรัพยสินน้ันตั้งอยู ภายในเดือนกุมภาพันธ 
ของทุกป และตองชําระภาษภีายใน 30 วนั นับจากวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

          (2) เสียภาษีปาย  ในกรณีที่ประชาชนเปนเจาของปายที่ติดตั้งปายเพื่อแสดงชื่อ ยี่หอ หรือ 
เครื่องหมายทีใ่ชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหากําไร โดยปายติดตั้งอยูในเขตเทศบาล
หรือองคการบริหารสวนตําบลใด ใหเสียภาษีปายแก เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลนั้น โดยประชาชน 
ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย พรอมดวยหลักฐาน ณ สํานักงานเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล 
ที่ปายนั้นติดตัง้อยู ภายในเดือนมีนาคมของทุกป และตองชําระภาษีภายใน 15 วนั นับจากวันที่ไดรับแจง 
การประเมิน 

(3) เสียภาษบีาํรุงทองที่  ในกรณีที่ประชาชนเปนเจาของที่ดิน และที่ดินตั้งอยูในเขตเทศบาล
หรือองคการบริหารสวนตาํบลใด ใหเสียภาษีบํารุงทองที่แก เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตาํบลนั้น   
โดยประชาชนผูเปนเจาของที่ดินตองยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน พรอมดวยหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่ 
ของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตาํบลทีท่ี่ดินน้ันตั้งอยู ภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคา 
ปานกลางของที่ดิน และตองชําระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป 

(4) อากรการฆาสัตว   ในกรณีที่ประชาชนมีความประสงคจะฆาสตัวในเขตเทศบาลหรือ 
องคการบริหารสวนตาํบลใด จะตองแจงตามแบบที่กาํหนดและเสียอากรการฆาสตัวใหแก เทศบาลหรือองคการ
บริหารสวนตําบลนั้น  

 (5) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรับ อาทิเชน 
      (5.1) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรบัตามพระราชบัญญัติสาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 ซ่ึงอัตราคาธรรมเนียมและคาใบอนุญาตเปนไปตามขอกําหนดหรือขอบัญญัติทองถิ่น ทัง้น้ีไมเกิน
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนยีมการใหบริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยและอัตราคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ. 2545 ไดแก 

                 (5.1.1) คาธรรมเนียมการจัดเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลขยะมูลฝอย 
                 (5.1.2) คาใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ 
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              (5.1.3)  คาใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสขุภาพ เชน กิจการ

โรงแรม  กิจการโรงมหรสพ ฯลฯ  (รายละเอียดดูไดจากประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ที่ 5/2538 เร่ือง
กิจการที่เปนอันตรายตอสขุภาพ  ในภาคผนวก) 

          (5.1.4) คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  หรือจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารที่ไมไดขายของในตลาด  และคาใบอนุญาตจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะ 

      (5.2) คาธรรมเนียมในการอนุญาตใหกระทําโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผน
ประกาศ (รายละเอียดดูจากกฎกระทรวง(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535   ในภาคผนวก) 

    (5.3) คาธรรมเนียมการขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงกําลงัไฟฟา 
(รายละเอียดดูจากกฎกระทรวง(พ.ศ. 2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493  ในภาคผนวก) 
                (5.4 ) คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง เคลื่อนยายอาคาร 
(รายละเอียดดูจากกฎกระทรวง ฉบบัที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522 ในภาคผนวก) 

 (5.5) คาตอบแทนรายปจากการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลําน้ํา 
(รายละเอียดดูจากกฎกระทรวง ฉบบัที่ 64 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย พ.ศ. 2546 ในภาคผนวก) 

2. ดานการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบและจัดทํางบประมาณรายจาย 
     การสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบงบประมาณรายจายชอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามขั้นตอนของระเบียบ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
ดังน้ี 
     - การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินการ
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น และในการกํากับดูแล ตรวจสอบ อนุมัติ ผูวาราชการจังหวัดหรือ
นายอําเภอในฐานะผูกํากับดูแลจะดําเนินการแนะนําชี้แจงใหมีการดําเนินการเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนไดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จัดทําโครงการเชิญชวนประชาชนรับฟงการประชุมสภา เม่ืองบประมาณไดประกาศใชแลว
ใหนําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนไดรับทราบและการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีงานกอสรางตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป ประชาสัมพันธ รายละเอียด
โครงการกอสรางใหประชาคมหรือชุมชน ในหมูบาน ตําบล ทราบ โดยอาจจัดประชุมชี้แจงหรือประกาศ
เสียงตามสาย เปนตน หากประชาชนพบเห็นวามีการไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ ใหรองเรียนหรือ
สงขอมูลไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือแจงขอมูลทาง ตู ปณ. 66 กทม.    
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       - ปดประกาศงบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ไดรับอนุมัติโดย
เปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดสงสําเนางบประมาณ
รายจายดังกลาวไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในระยะเวลาไมเกิน 15 วัน นับแตวันสิ้นสุดการประกาศ
โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ 

    - การโอนเงินงบประมาณรายจาย หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและ
ประมาณการรายจายเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหดําเนินการโอนหรือแกไขฯ แลวใหประกาศโดย
เปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ แลวแจงการประกาศใหผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในกําหนด 15 วัน 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหแจงแกนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
     - เม่ือสิ้นปงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศรายงานการรับ – จายเงิน
ประจําปงบประมาณรายจายและเงินนอกงบประมาณไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพ่ือใหประชาชนทราบภายในกําหนด 30 วัน แลวสงสําเนารายงานการรับ – จาย ดังกลาว ไปให
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเปนขอมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากนั้นแลว
ใหจังหวัดรายงานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ 

 

3. ดานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจาง 
    3.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งตัวแทนชุมชนหรือประชาคมที่มีความรูหรือมี
ประสบการณเกี่ยวกบังานทีจั่ดซื้อหรือจาง ตามขอเสนอของชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นที่ดําเนินการ 
เขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ  วิธีสอบราคา และวธิีประกวดราคา อยางนอย 
คณะละ 2 คน 
    3.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นติดตั้งปายประชาสัมพันธงานกอสรางไว ณ บริเวณ 
สถานที่กอสราง ใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดชดัเจน 
    3.3 กรณีประชาชนพบเห็นการทุจริตหรือการกระทําที่ไมถูกตองในการจัดซื้อจัดจางของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสในเรือ่งดังกลาวที่ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น 
เว็บไซต www.thailocaladmin.go.th ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือตู ปณ. 66 กทม. 
 

 4. ดานการรับเงินการเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิ 
     มีการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะเห็นไดจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
ขอ 101 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ โดย
เปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเวลาอันควร อันเปนชองทาง
หน่ึงที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานของผูบริหารที่ตนเลือกเขาไปทํา
หนาที่ดูแลทองถิ่น 
 
 
 
 



- 44 - 
 
 

 5. สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของประชาชนทีไ่ดรับความเสียหายจากการกระทํา
ละเมดิของเจาหนาที่ 
 1) การยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน 
      กรณีที่ประชาชนผูเสียหายเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐไดกระทําละเมิดตอตนในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการและหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูน้ันอยูในสังคมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน  
ประชาชนผูเสียหายสามารถยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐดังกลาวชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแกตนได ในการนี้หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอและพิจารณาคําขอโดยไมชักชา 
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน หากพิจารณาไมแลวเสร็จหนวยงานของรัฐสามารถขอขยาย
ระยะเวลาพิจารณาคําขอตอรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นไดอีกไมเกินหน่ึง
รอยแปดสิบวัน 
 2) การฟองคดีตอศาล 
     ประชาชนที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มีสิทธิฟองคดีตอศาลได
โดยจะตองพิจารณาดวยงา หากคดีละเมิดดังกลาวเปนขอพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่
หรือหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยตอหนาทีต่ามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ก็จะตองฟองคดีตอศาลปกครอง และหากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ 
หรือหนวยงานทางปกครองมิใชเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ซ่ึงเปนการกระทําทางกายภาพ เชน 
การขับรถยนตไปเฉีย่วชนรถของประชาชนเสียหาย เปนตน ก็จะตองฟองคดีตอศาลยุตธิรรม 
  2.1 กรณีประชาชนผูเสียหายยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนอัน
เกิดจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ ตามขอ 1 เม่ือหนวยงานของรัฐดังกลาวมีคําสั่งเชนใดแลว หาก
ประชาชนผูเสยีหายไมพอใจผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐ ก็จะมีสิทธิไปฟองคดีตอศาลปกครองได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีต่นไดรับแจงผลการวินิจฉยั 
  2.2 กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอประชาชนในการปฏบิัติหนาที่ ประชาชนผูเสียหาย
อาจฟองหนวยงานของรัฐทีเ่จาหนาที่ผูน้ันอยูในสังกัดใหชดใชคาสินไหมทดแทนไดโดยตรง แตจะฟอง
เจาหนาที่ไมได 
  2.3 กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอประชาชนซึ่งมิใชเปนการกระทาํในการปฏิบตัิหนาที่
ประชาชนผูเสยีหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง แตะจะฟองหนวยงานของรัฐไมได 
  2.4 ถาประชาชนผูเสียหายฟองคดีเจาหนาที่กระทําละเมิดหรือหนวยงานของรัฐที่
เจาหนาที่ผูน้ันอยูในสังกัดตอศาล และศาลยกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่ถูกฟอง
มิใชผูตองรับผิดใหขยายอายุความฟองรองผูที่ตองรับผิดซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือน
นับแตวันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด 
  2.5 อยางไรก็ดี หากประชาชนผูเสียหายฟองทั้งเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดและหนวยงาน
ของรัฐที่เจาหนาที่ผูน้ันอยูในสังกัดตอศาล ศาลจะเปนผูพิจารณาวาจะรับฟองเจาหนาที่หรือหนวยงาน
ของรัฐไดหรือไม ตามนัยขอ 2.2 และ 2.3 
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      3. อายุความฟองคดีละเมิดของประชาชนผูเสียหาย 
  3.1 อายุความฟองคดีละเมิดทางแพง 
       กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอประชาชนในการปฏิบัติหนาทีอั่นมิไดเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมายหรือละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ประชาชนผูเสยีหาย
จะตองฟองคดีเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิดตอศาลยตุิธรรม ภายในกําหนดเวลาหนึ่งนับแต
วันที่ประชาชนผูเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตังผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนหรือภายในสิบปนับแต
วันทําละเมิด 

3.2 อายุความฟองคดีละเมิดทางปกครอง 
กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอประชาชนอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 

หรือละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบตัิ ประชาชนผูเสียหายจะตองฟองคดีละเมิด
ดังกลาวตอศาลปกครองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับตั้งแตวันที่มี
เหตุแหงการฟองคดี 

 
 


