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สารบั ญ
หนา
๙
๑. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๗
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๗๒
๓. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๐๗
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๔๒
๖. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑๖๗
๑๘๓
๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๘. พระราชบัญญั ติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู บริหารทองถิ่ น.ศ.
พ ๒๕๔๒ ๒๐๑
๒๐๙
๙. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๔๗
๑๐. พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๕๐
๑๑. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๕๔
๑๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๗๕
 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๗๖
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๒๗๗
พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๗๙
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๘๑
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๘๒
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
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สารบั ญ
หนา
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖


๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

๑๙.
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๒๘๔
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๙
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๓๒๗
๓๒๙
๓๓๑
๓๓๕
๓๓๗
๓๕๐
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๕
๓๕๗

คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรของรัฐรูปแบบหนึ่งที่ มีหนาที่ สําคัญตอชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศ ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น ตลอดจน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีความรูและความเขาใจในกฎหมายและระเบียบทีเกี่ ่ยวของ
อยางถองแทเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดบกพรองขึ้นได
กรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ น โดยดําริ ของ นายไพรั ตน สกลพั นธุ อธิ บดี กรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ น
จึงใหทําการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหผูมีหานที่ที่เกี่ยวของ
มีคูมือที่สามารถนําไปใชอางอิง ตลอดจนปฏิบัติงานไดทันทีและถูกตอง แตเนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องรูปแบบหนังสือที่
ตองการจะใหมีความสะดวกตอการนําไปใชงาน ซึ่งเมื่ อเปรียบเทียบกับปริมาณเนื้ อหาของกฎหมายและระเบียบทีกี่เ่ ยวของ
ที่มีอยูเปนจํานวนมากแลว หากจะนําทุกฉบับมารวบรวมไวในหนังสือเลมนี้ ก็จะทําใหเกิดความไมสะดวกตอการนําไปใช
ในงาน ดังนั้น จึงรวบรวบเฉพาะกฎหมายที่จําเปนอยางแทจริงในการปฏิบัติงานนํามารวบรวมไวในหนังสือเลมนี้ ซึ่งหวัง
เปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอผูบริหารทองถิ่น ตลอดจนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
บุคคลทั่วไป ในการนําไปใชในการอางอิงไดอยางถูกตองตอไป

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

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

8

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน
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พระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้เรียกวา“พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐
(๗) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕
(๑๐) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๑๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๖๒ ก/หนา ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งใดที่ อางถึงผู วาราชการ
จังหวัด ในฐานะผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการสวนจังหวัด ขาราชการสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด
หรือ สภาจังหวัด ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งนั้นอางถึงนายกองค
การ
บริหารสวนจังหวัด ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด หรือสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญติญันี้
บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่ งใดไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือหัวหนาผูบริหารทองถิ่ น ใหถือวานายก
องคการ
บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่เชนวานั้นเทาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“จังหวัด” หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
“อําเภอ” หมายความวา อําเภอตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และให
หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย
“ข าราชการองคการบริหารสวนจังหวั ”ด หมายความวา ข าราชการที่ ปฏิ บัติกิ จการขององค การบริ หาร
ส วนจั งหวั ดและได รั บเงิ นเดื อนโดยมี อั ตราเงิ นเดื อนและตําแหน งในงบประมาณที่ องค การบริ หารส วนจั งหวันดขึ
ดกํา้ นห
“ราชการสวนท องถิ่ นอื่ น” หมายความวา เทศบาล สุ ขาภิบาล องค การบริ หารส วนตําบล เมื องพัทยา
กรุงเทพมหานคร และราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด
“ขอบัญญัติ” หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ในจังหวัดหนึ่งใหมีองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๘ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถิ่น
เขตขององคการบริหารสวนจังหวัดไดแกเขตจังหวัด
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หมวด ๒
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๙๒ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นอกจากตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นแลว จะตอง
ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น
เลขานุการหรือที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจากร
ที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัด
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใดมีราษฎรไมเกินหาแสนคน
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมกิเน
หนึ่ งลานคน ให มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวั ดไดสามสิบคน จังหวัดใดมี ราษฎรเกินหนึ
านคน
่ งล
แตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน จังหวัดใ
มีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ไดสี่สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคนขึ้นไป ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวั
ด
ไดสี่สิบแปดคน
ในอําเภอหนึ่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดหนึ่งคนเมื่อรวมจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจากแตละอําเภอแลว จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังไมนเป
ไปตามเกณฑตามวรรคสามใหดําเนินการดังนี้ เอาจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งองคการ
บริหารสวนจังหวัดจะพึงมีได ไปหารจํานวนราษฎรทั้ งจังหวัด ไดผลลัพธเทาใดใหถือเปนเกณฑสําหรับคํานวณส
มาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยอําเภอใดมีจํานวนราษฎรมากที่สุดใหอําเภอนั้นมีสมาชิกสภาองคกรา
บริหารสวนจังหวัดเพิ่ มขึ้ นอีกหนึ่ งคนแลวให เอาผลลั พธดั งกลาวหั กออกจากจํานวนราษฎรของอําเภอนั้ น เหลื
เท าอใด
ใหถือเปนจํานวนราษฎรของอําเภอนั้ นในการพิจารณาเพิ่ มสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่ ยังขาดจํานวนอ
ยู
และใหกระทําดังนี้ตอๆ ไปจนไดสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครบจํานวน
มาตรา ๑๐ อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง

๒

มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๑๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๔) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๕) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
เปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น หรือที่องคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
จะกระทํา
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา๙ วรรคสอง
(๗) สภาองคการบริ หารส วนจัง หวัดมี มติใหพน จากตําแหนง โดยเห็ นวามีความประพฤติ
ในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือกระทําการ
อันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดมีมติ
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไมสมควรดํารง
ตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เมื่ อมีขอสงสัยเกี่ ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผู ใดสิ้ นสุดลงตาม
(๔)
(๕) หรือ (๖) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นสุดตาม(๘) พรอมกันทั้งหมด
ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๑๒ กอนเขารับหนาที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตองปฏิญาณตนในที่ประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดวา“จะรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย สุจริต
และปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของประชาชน”
มาตรา ๑๓ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดนั้น และตองปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณ
ั ติ
มอบหมายใดๆ

๓
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มาตรา ๑๔๔ เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะถึงคราวออกตาม
อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค การบริ หารส วนจั งหวั ดขึ้ นแทนตําแหน งที่ ว างตามกฎหมายว าด วยการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท อ บริ
งถิ่ นหรื
หารทออผูงถิ่ น
มาตรา ๑๕๕ เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจาก
ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีการ
เลื อกตั้ งสมาชิ กสภาองค การบริ หารส วนจั งหวั ดขึ้ นแทนตําแหน งที่ ว างตามกฎหมายว าด วยการเลื อกตั้ งสมาชิ
าท อกงถิ
สภ่ น
หรือผูบริหารทองถิ่น
ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุ
ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๑๖ เมื่อมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน ใหบรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของอําเภอที่ถูกยุบหรือถูกรวมเขาไวใน
การปกครองของจังหวัดใดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของจังหวัดนั้ นจนกวาสมาชิกภาพจะสิ้ นสุดลง
ตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๗ ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่ง และรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสองคน
มาตรา ๑๘๖ ประธานสภาองค การบริ หารส วนจั ง หวั ดและรองประธานสภาองค การบริ หาร
สวนจังหวัดดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นอกจากการพ นจากตําแหน งตามวรรคหนึ่ ง ประธานสภาองค การบริหารสว นจั ง หวั ดและ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) รัฐมนตรีสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๙
(๔) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติ
ในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือกระทําการ
อันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาและมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภา
องค การบริหารสวนจั งหวัดทั้ งหมดเทาที่ มี อยู ทั้ งนี้ ใหพนจากตําแหน งนับแต วันที่ สภาองค การบริวนจั
หารส
งหวัดมี มติ
มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖
มาตรา ๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔
๕

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

13

ในกรณีตามวรรคสอง ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดที่ไดรับเลือกใหมอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน
ผูซึ่ งรัฐมนตรีสั่ งใหพนจากตําแหนงตาม (๓) จะดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหาร
ส วนจั งหวั ด หรือรองประธานสภาองค การบริหารส วนจั งหวัดอี กไม ได ตลอดอายุ ของสภาองค การบริหาร
สวนจังหวัดนั้น
มาตรา ๑๙ เมื่อตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
หรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลวแตกรณีแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนง
นั้นวางลง
มาตรา ๒๐ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด และดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจัดงหวั
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่ชวยประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ปฏิบัติการตามหนาที่และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย
ในกรณีที่ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติ หนาที่ ได ให
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่หนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน และในกรณีที่ประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด และรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่สองปฏิบัติหนาที่แทน
มาตรา ๒๑ เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดทั้งสองคนไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกกันขึ้นเองเปนประธาน
ในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
มาตรา ๒๒ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย
ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาประชุมสภาองคการ
บริหารส วนจังหวัดครั้ งแรกภายในสิ บหาวันนับแต วันประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจัดง๗หวั
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดสี่สิบหาวัน แตถามีกรณีจําเปนใหประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสี่สิบหาวันจะกระทํามิได
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กรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้ งแรกไดตามกําหนดเวลา
ในวรรคสองหรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได ผูวาราชการจังหวัดอาจ
เสนอรัฐมนตรีใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด๘
มาตรา ๒๓๙ การประชุมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ใหที่ประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๒๔ ภายใตบังคับมาตรา ๒๒ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูเรียก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามสมัยประชุมและเปนผูเปดและปดการประชุม
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดและปดการประชุม
มาตรา ๒๕ เมื่อเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนสมัยวิสามัญก็ได หรือนายกองครกา
บริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู อาจทําคํารองยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอใหปเ ด
การประชุมสมัยวิสามัญได
วรรคสอง (ยกเลิก)๑๐
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทําคํารอง
ขอให เปดประชุ มสภาองคการบริหารส วนจังหวั ดสมัยวิสามัญ ใหประธานสภาองคการบริ หารสวนจั งหวัด
เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญใหมีกําหนดเจ็ดวัน แตถาจะขยายเวลาออก
ไปอีกตองได รั บความเห็นชอบจากสภาองค การบริ หารสวนจั งหวั ดด วยคะแนนเสียงไม นอยกว าหนึ่ งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู และใหขยายออกไปไดอีกไมเกินเจ็ดวัน
มาตรา ๒๖ ขอบังคั บการประชุมสภาองคการบริ หารสวนจังหวั ดใหเปนไปตามระเบียบที่ กระทรวง
มหาดไทยกําหนด
มาตรา ๒๗ การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคราว ตองมีสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยูจึงจะเปน
องคประชุม
มาตรา ๒๒ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐
มาตรา ๒๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๘

๙
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มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้ นใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตที่มีบัญญัติไว
เปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๙ การปรึกษาหารือในสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนกิจการเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ หามปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหนาที่
มาตรา ๓๐ การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่จะได
กําหนดไวในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แตการประชุมลับยอมมีไดเมื่อนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดรองขอ หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดรวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมาประชุมรองขอ
มาตรา ๓๑๑๑ ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
มีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดในเรื่ องใดอันยวกั
เกี่ บ
งานในหนาที่ได แตนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีสิทธิที่จะไมตอบ
เมื่ อเห็ นว าเรื่ องนั้ นยั งไมควรเป ดเผยเพราะเกี่ ยวกั บความปลอดภั ยหรือประโยชน สําคั ญขององค การบริ หนจั
ารสงหวั
วด
มาตรา ๓๒ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของราชการสวนภูมิภาค
และให หัวหนาหน วยงานราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผ นดินซึ่ งมาปฏิบัติหน าที่ ในเขตจัดงหวั
ชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานรา
ชการดังกลาว
ชี้แจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได
ผู ว าราชการจั งหวัดหรื อหัวหน าหนวยงานราชการย อมมีสิทธิ ที่ จะไม ตอบคําถามเมื่ อเห็ นวา
ขอเท็จจริงนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือเกี่ยวกับนโยบายของการบริหารราชการสวนกลาง
ที่ยังไมสมควรเปดเผย
มาตรา ๓๓ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนคณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดรวมเปน
คณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในวงงานของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดแลวรายงานตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แตทั้งนี้กิจการหรือการสอบสวนดังกลาวตองมิใช
เปนเรื่องที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ตามมาตรา ๓๒
๑๑
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มาตรา ๓๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน
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ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ชุดหนึ่งเพื่อทําหนาที่ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติชั่วคราวตามมาตรา๕๗
มาตรา ๓๔ การประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการ
สามั ญประจําสภาองคการบริหารส วนจังหวัดตามมาตรา๓๓ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกว ากึ่ งหนึ่ งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม
หมวด ๓
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๓๕๑๒ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งซึ่ งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๓๕/๑๑๓ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นและ
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือาทงออม
ในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๓๕/๒๑๔ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดดํารงตําแหนงนับตั้งแตวันเลือกตั้งและมี
ระยะการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๓๕/๓๑๕ นายกองค การบริ หารส วนจั ง หวั ด อาจแต งตั้ ง รองนายกองค การบริ หาร
สวนจังหวัด ซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริ
หาร
สวนจังหวัดตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายไดตามเกณฑดังตอไปนี้
มาตรา ๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๔
มาตรา ๓๕/๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๕
มาตรา ๓๕/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๒

๑๓

กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(๑) ในกรณี ที่ สภาองค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด มี สมาชิ กสภาองค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด
สี่สิบแปดคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสี่คน
(๒) ในกรณี ที่ สภาองค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด มี สมาชิ กสภาองค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด
สามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสามคน
(๓) ในกรณี ที่ สภาองค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด มี สมาชิ กสภาองค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด
ยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสองคน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและ
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดจํานวนรวมกันไมเกิน
หาคน
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา๓๕/๑
มาตรา ๓๕/๔๑๖ กอนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเขารับหนาที่ใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารส วนจังหวัดเพื่ อให นายกองค การบริหารสวนจังหวัดแถลงนโยบา
ย
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดโดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดหรือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดถูกยุบตามมาตรา ๒๒ วรรคหก หากมีกรณีที่สําคัญและ
จําเปนเรงดวนซึ่งปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดจะดําเนินการไปพลางกอนเทาที่จําเปนก็ไดเมื่อไดมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
แลวใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดแถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเลือกประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดใหกระทําโดยเปดเผย โดยนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ทุกคนที่มาประชุมดวย
หากนายกองค การบริหารสวนจังหวัดไมสามารถแถลงนโยบายต อสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ได
ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้ ใหถือวานายกองคการบริหารสวนจั
หวัดง
ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลว

๑๖
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มาตรา ๓๕/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน
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ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ไดแถลงไว

ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประจําทุกป
คําแถลงนโยบายของนายกองค การบริหารสวนจังหวัดและรายงานแสดงผลการปฏิ บัติ งาน
ตามนโยบายใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัดดวย
มาตรา ๓๕/๕๑๗ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ และนโยบาย
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย
(๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๓๖๑๘ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๑
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๔/๓ (๑) หรือ (๒)
(๖) รัฐมนตรีสั่ งใหพนจากตําแหน งตามมาตรา๔๔/๓ (๓) มาตรา ๕๕ วรรคหา หรือมาตรา ๗๙
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนผู มีสิ ทธิเลื อกตั้ งที่ มาลงคะแนนเสียงเห็นวานายกองคการบริหารส วนจังหวัดไม สมควรดํารงตํางต
แหน
อไป
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕)
ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด
ในระหวางที่ไมมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติหนาที่
ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ งนายกองค
การ
บริหารสวนจังหวัด

๑๗
๑๘

มาตรา ๓๕/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๓๗๑๙ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๑
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๔/๓
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๘) รัฐมนตรีสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๙
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๗/๑๒๐ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๔/๓
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใชบังคับกับกรณีเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘๒๑ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๙๒๒ ให น ายกองค การบริหารส วนจัง หวั ด ควบคุ มและรั บผิ ดชอบในการบริ หาร
ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการ
บริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๓๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๑
มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๒
มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๙
๒๐
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ใหมีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการ
บริหารสวนจังหวัด รองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่ อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่ นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดมอบหมาย
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๓๙/๑๒๓ อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด ใหเปนไปตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกองคกรา
บริหารสวนจังหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูรักษาราชการแ
ทน
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด แตงตั้งใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือ
มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดในระหวางรักษาราชการแทนดวย
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนต
รี
ในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนัน้
ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบอํานาจโดยทําเปน
หนังสือใหรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดก็ได
แตถามอบใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ใหปทนําเ
คําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ
การปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคสี่ตองกระทําภายใตการกํากับ
ดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดไว
มาตรา ๔๐ ให น ายกองค การบริ หารส วนจั งหวั ด รองนายกองค การบริ หารส ว นจั งหวั ด
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติได
เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๔๑๒๔ (ยกเลิก)

๒๓
๒๔

มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

21

มาตรา ๔๒๒๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหาร
ส วนจั งหวั ดอาจขอยื มตัว ขาราชการ พนักงานหรื อลู กจางของสวนราชการ หนว ยงานของรั ฐ รั ฐวิ สาหกิ จ
หรือราชการสวนทองถิ่ นอื่ นมาชวยปฏิบัติราชการชั่วคราวโดยมีกําหนดเวลาได โดยเสนอเรื่ องตอผูวาราชการ
จังหวัด
เพื่อพิจารณาทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดของผูนั้นกอนและเมื่อหมดความจําเปนแลวใหรีบสงตัวผูน้นั
คืนตนสังกัด
ใหถือวาผู ซึ่งมาชวยราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่เสมือนเปนขาราชการ
องคการบริหารสวนจั งหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไมขาดจากสถานภาพเดิมและคงไดรับเงินเดือนทาง
ตนสังกัดเดิม
มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๔/๑๒๖ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสว นจังหวัด
หรือผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและมีสิทธิ
แถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มาตรา ๔๔/๒๒๗ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งหมดเทาที่มีอยู มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป
ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยไมมีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันบแต
นั วันที่
ไดรับญัตติ แลวแจงใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ
การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทําไดครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง

มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๗
มาตรา ๔๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๕
๒๖
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มาตรา ๔๔/๓๒๘ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสว นจังหวัด
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองไมกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(๒) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
เป นคู สัญญาหรือในกิจการที่ กระทําให แกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้ นหรื อที่ องค การบริ หารส วนจั ง้ นหวัจะกระทํ
ดนั า
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาว
ตามวรรคหนึ่ง รับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใด เนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสภาทองถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บัญญัติใหเปนโดยตําแหนง
หมวด ๔
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๔๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
(๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๔) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหน าที่ ของสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่ นอื่ น
(๕) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น
(๖) อํานาจหนาที่ ของจังหวัดตามพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวั ด.ศ.พ ๒๔๙๘
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๗ ทวิ)๒๙ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

๒๘
๒๙

มาตรา ๔๔/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(๘) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ ของราชการสวนทองถิ่ นอื่ นที่ อยู ในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๙) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคอาจมอบใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๕/๑๓๐ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารส วนจังหวัด การจั ดทํางบประมาณ การจั ดซื้ อจัดจาง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
วาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๔๖ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการ
สวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่อยูนอกเขตจังหวัดได เมื่อไดรับความยินยอมจากราชการ
สวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อไขที
น ่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ กิจการใดเปนกิจการที่ องคการบริหารสวนจังหวัดพึงจัดทําตามอํานาจหนาที่
ถาองคการบริหารสวนจังหวัดไมจัดทํารัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีคําสั่ งใหราชการ
สวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการนั้นได
ในกรณีที่ราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการตามวรรคหนึ่งใหคิดคาใชจาย
และคาภาระตางๆ ตามความเปนจริงไดตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม
มาตรา ๔๘ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น โดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติ
มาตรา ๔๙ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนจังหวัดและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการหรือคาตอบแทนที่เกี่ยวของแทนองคการ
บริ หารส วนจังหวัดได แต ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองค การบริ หารส วนจังหวัดและผู วาราชการจั งหวัยกดอเสีน

๓๐
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มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไมได
มาตรา ๕๐ การดําเนินกิจ การขององคการบริหารสว นจังหวั ดที่ มีลั กษณะเป นการพาณิ ชย
อาจทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๕๑ ขอบัญญัติจะตราขึ้นไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เพื่ อปฏิ บั ติ การให เ ป น ไปตามหน าที่ ข ององค การบริ หารส วนจั ง หวั ดที่ กําหนดไว ใน
พระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่ อมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดตราขอบัญญัติ หรือใหมีอํานาจ
ตราขอบัญญัติ
(๓) การดําเนินการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา๕๐
ในขอบัญญัติจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดโทษจําคุกเกิน
หกเดือนและหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๕๒๓๑ รางขอบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเขาชื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น
การเสนอรางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะตองมีคํารับรองของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๕๓๓๒ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมีมติเห็นชอบดวย
กับรางขอบัญญัติใด ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นใหผูวาราชการจังหวัิจดารณา
พ
ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืนประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไม
พิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น
ในกรณีที่ ผู วาราชการจั งหวัดเห็ นชอบด วยกับร างขอบัญญัติ ตามวรรคหนึ่ ง ใหสงนายกองค การบริ หาร
สวนจังหวัดลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยใหสงรางขอบัญัญตินั้น
พรอมดวยเหตุผลไปยังสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อพิจารณาใหม ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ
ยื นยั นตามร างข อบั ญญั ติ เดิ มด วยคะแนนเสี ยงไม น อยกว าสองในสามของจํานวนสมาชิ กสภาองค การบริ หารส วนจั
ั ด งหว
ทั้ งหมดเทาที่ มีอยู ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นใหนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติและแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป แตถาสภาองคการบริหาร
๓๑
๓๒

มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สวนจังหวัดไมยืนยันภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติหรือยืนยันรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนน
เสียงนอยกวาสองในสามใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป
มาตรา ๕๔ เมื่ อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาและเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติใด
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นไปยังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อลงนาม
แล วสงไปยั งผู ว าราชการจั งหวัดเพื่ อพิ จารณาภายในเจ็ ดวั นนั บแตวั นที่ สภาองคการบริ หารส วนจั งหวั ดมเห็
ให คนวาชอบ
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมเห็นดวยกับรางขอบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลว ใหสงรางขอบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง เพื่ อใหผู วาราชการจังหวัดวินิจฉัย ชี้ ขาด ถาผู วาราชการจังหวัดเห็นดวยกับสภาองคการบริ
ารสหวนจังหวัด
ใหสงรางขอบัญญัตินั้นใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลงนาม
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคืนมา ถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมลงนามภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหผูวาราชการจังหวัดลงนามและประกาศใชบังคับตอไป
ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสงรางขอบัญญัติคืนไปยัง
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดและใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาใหมภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับรางขอบัญญัติคืนมา ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังยืนยันใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริ หารสวนจังหวั ดเทาที่ มีอยู ใหดําเนินการประกาศ
รางขอบัญญัตินั้นใชบังคับตอไป
มาตรา ๕๕๓๓ ในกรณี ที่ สภาองคการบริ หารส วนจั งหวั ดไม รับหลักการแห งรางขอบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่ มเติม ใหผูวาราชการจังหวัดตั้ งคณะ
กรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหาคนเพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง โดยแกไข ปรับปรุง
หรือยืนยันสาระสําคัญในรางขอบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ใหยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ตลอดจนประโยชนของทองถิ่นและประชาชนเปนสําคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเสนอจํานวนเจ็ดคนและบุคคลซึ่ งเปนหรือมิไดเปนสมาชิ กสภาองคการบริหารสวนจััดงหว
ซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอจํานวนเจ็ดคน โดยใหตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดมีมติไมรับหลักการและใหกรรมการทั้ งสิบสี่คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองค
การ
บริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ ปรึกษานาย
ก
องคการบริ หารสวนจังหวั ดและมิไดเป นสมาชิ กสภาองค การบริ หารสวนจังหวั ดคนหนึ่ งทําหนาที่ เปนประธานกรรม
การ
ดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแต วันที่กรรมการครบจํานวนสิบสี่คน
ในกรณีที่ ไมสามารถเสนอบุคคลที่ จะทําหนาที่ เปนกรรมการหรือประธานกรรมการไดภายในกําหนด
เวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ ได ใหผู วาราชการจั
งหวัด
ตั้ งบุคคลซึ่ งมิไดเปนนายกองคการบริหารส วนจังหวั ด รองนายกองค การบริหารสวนจั งหวัด เลขานุการนายกองค
 การ
๓๓
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บริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด และมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังัดหว
ทําหนาที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบตามจํานวน
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางขอบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแต
วันที่ไดตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่คณะกรรมการไมสามารถ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาด
โดยเร็วแลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด
ใหผู วาราชการจังหวัดสงรางขอบัญญัติที่ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ
ในวรรคสี่ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยเร็ว แลวใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอรางขอบัญญัิ ต
ดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๕๒ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจาก
ผู วาราชการจังหวัด หากนายกองคการบริหารสวนจังหวั ดไมเสนอรางขอบัญญัตินั้ นตอสภาองค การบริ หารสังวหวันจด
ภายในเวลาที่กําหนด ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานตอรัฐมนตรีเพื่อสั่งใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
พนจากตําแหนง
มาตรา ๕๕/๑๓๔ ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ตามมาตรา ๕๕ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ไดรับรางขอบัญญัติจากนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด หากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไมเห็นชอบ
ใหตราขอบัญญัตินั้น ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป และใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปทลี่แว
ไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด การเสนอ
การแปรญัตติหรือการกระทําดวยประการใดๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสวนไมวาโดยตรง
หรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจายจะกระทํามิได
มาตรา ๕๖ ขอบัญญัติใหใชบังคับไดในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับขอบัญญัติทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัดนั้น
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดปดประกาศขอบัญญัติที่ประกาศใชบังคับแลวไว ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนจังหวัดโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได๓๕
มาตรา ๕๗๓๖ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหทันทวงทีมิได
นายกองค การบริหารสว นจังหวัดอาจออกขอบัญญัติชั่ วคราวที่ มิใช ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด และเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัดแลวใหใชบังคัไบด
มาตรา ๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๖ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๖
มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๔
๓๕

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

27

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคราวตอไป ใหนําขอบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่ออนุมัติ และเมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอนุมัติแลวใหใชขอบัญญัติ
ชั่ วคราวนั้ นเป นขอบัญญั ติต อไป แต ถาสภาองค การบริหารส วนจั งหวั ดไม อนุมั ติ ใหข อบัญญัติ ชั่ วนเป
คราวนั
นอัน้ ตกไป
แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชขอบัญญัติชั่วคราวนั้น
หมวด ๕
การงบประมาณและการคลัง
มาตรา ๕๘ งบประมาณรายจ ายขององคการบริหารสวนจั งหวัดใหทําเปนขอบัญญัติ ถาขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในป
งบประมาณที่แลวนั้นไปพลางกอน
งบประมาณรายจายจะมีไดเฉพาะในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) กิจการที่ระบุไวในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
(๒) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๙ ถาในปใดจํานวนเงินที่ ไดอนุมัติไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณไมพอสําหรับการใชจายประจําป หรือมีความจําเปนที่ จะตองตั้ งงบประมาณรายจายขึ้นใหมในระหว
งปา
ใหทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
มาตรา ๖๐ ภาษี บํารุงทองที่ ภาษี โรงเรื อนและที่ ดิ น ภาษี ปาย อากรการฆาสั ตวและผลประโยชนอื่ น
อันเกิดจากการฆาสัตวในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
จัดเก็บเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมายวาดวยการนั้น และใหองคการบริหารสวนจังหวัด
จัดสรรใหสภาตําบลตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๖๑ ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนที่จัดเก็บไดในจังหวัดใด ใหจัดสรรใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๖๒ ภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บไดในจังหวัดใดใหสงมอบให
องคการบริหารสวนจังหวัดรอยละหาของภาษีที่จัดเก็บได
มาตรา ๖๓ คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมาย
วาดวยปโตรเลียม ที่ ไดมีการจั ดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้ น ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดใด ใหจรให
ัดสรแก
องคการบริหารสวนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๖๔๓๗ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองคการบริหาร
สวนจังหวัดจากการคาในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้
(๑) น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน หรือกาซปโตรเลียม
ที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามันและกิโรัลก
มละไมเกิน
สิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม
(๒) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นไดไมเกินมวนละสิบสตางค
ราคาจําหนายที่ เพิ่ มขึ้ นตามวรรคหนึ่ ง ไมถื อวาเป นการต องหามตามกฎหมายวาดวยการกําหนดราคา
สินคาและปองกันการผูกขาด
มาตรา ๖๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุง
องคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตรา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๖ องค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด มี อํา นาจออกข อ บั ญ ญั ติ เ พื่ อเก็ บภาษี อ ากรและ
คาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท
สําหรับในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น ดังตอไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
ในการเสียภาษีอากรตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหปดทิ้ง
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
มาตรา ๖๗ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเพื่อเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยให
กําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรสําหรับในพื้นที่เขตจังหวั
ดที่อยู
นอกเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดเก็บในอัตรารอยละศูนย
(๒) ในกรณีที่ ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่ น ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
เก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

๓๗
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มาตรา ๖๘ กิจการใดที่กฎหมายบัญญัติใหเทศบาลเปนผูดําเนินการ ถากิจการนั้นอยูในพื้นที่
เขตจังหวัดที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ
ตามกฎหมายนั้นและบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับเนื่องในกิจการเชนวานั้นใหถือเปนรายได
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๖๙ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจออกขอบัญญั ติเพื่ อเก็บคาธรรมเนียมใดๆ จากผู ซึ่ งใช
หรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีขึ้นได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กะทรวง
ร
มหาดไทยกําหนด
มาตรา ๗๐ ในการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และรองปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย เวนแตกฎหมายวาวย
ด
การนั้นจะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหรือหัวหนาสวน
ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดชอบเสียภาษ
ี
อากรได โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือมีคําสั่ง ทั้งนี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดแลว
วิธีการยึดและการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด เมื่อหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึดและขายทอดตลาด
และเงินภาษีอากรคางชําระแลว ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน
มาตรา ๗๑ องคการบริหารสวนจังหวัดจะมอบใหสวนราชการ ราชการสวนทองถิ่นอื่นเรียกเก็บ
ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอื่นใดเพื่อองคการบริหารสวนจังหวัดก็ได ทั้งนี้
โดยใหคิด คาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ราชการสวนทองถิ่นอื่นจะมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม
คาใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอื่ นใดเพื่ อราชการสวนทองถิ่ นอื่นก็ได ทั้งนี้ โดยใหคิดคาใชจายได
ตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
องคการบริหารสวนจังหวัดจะมอบหมายใหเอกชนดําเนินการตามวรรคหนึ่งยกเวนการเรียกเก็บ
ภาษีอากรก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๒ ทุ กป ง บประมาณ ให รั ฐ บาลจั ด สรรเงิ น ให แก องค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด
เปนเงินอุดหนุน
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มาตรา ๗๓ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) ภาษีอากรตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว
(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว
(๓) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๔) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๕) รายไดจากการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๖) พันธบัตรหรือเงินกูตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว
(๗) เงิ นกู จากกระทรวง ทบวง กรม องค การ หรื อนิ ติ บุ คคลต างๆ ซึ่ งได รั บความเห็ นชอบจากรั ฐมนตรี
(๘) เงินอุดหนุนหรือรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
(๙) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
(๑๐) รายไดอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๗๔ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจาง
(๓) เงินตอบแทนอื่นๆ
(๔) คาใชสอย
(๕) คาวัสดุ
(๖) คาครุภัณฑ
(๗) คาที่ดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจายอื่นใดตามที่มีขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว
มาตรา ๗๕๓๘ เงินเดือนและคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ ปรึกษานาย
ก
องคการบริหารสวนจังหวัดและกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด
มาตรา ๗๖ การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
การดําเนินกิจการการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและการจัดจาง และการใหไดรับ
สวัสดิการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ในการออกระเบี ยบตามวรรคหนึ่ ง ให คํานึ ง ถึ ง ความเป น อิ สระ ความคล องตั ว และความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย
๓๘

มาตรา ๗๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๗๗ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับของทางราชการ เพื่อการนี้ใหผูวาราชการจังหวัด
มี อํานาจสั่ ง สอบสวนข อเท็ จ จริ ง หรื อสั่ ง ให องค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด ชี้ แจงแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดได
ในกรณีที่ผู วาราชการจังหวัดเห็นวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดปฏิบัติการในทางที่ อาจนํามาซึ่ งความเสียหายแกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือกระทําการฝ
าฝน
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกลาวไว
เปนการชั่วคราวได แลวใหรายงานรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง
ให รั ฐ มนตรี วิ นิ จ ฉั ย สั่ งการในเรื่ องดั ง กล า วภายในสามสิ บวั น นั บ แต วั น ที่ ได รั บรายงาน
จากผูวาราชการจังหวัด
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๗๘ ผูวาราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมิใช
ขอบัญญัติไดในกรณีที่ปรากฏวามตินั้นฝาฝนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ หรือเปนมติ
ที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
คําสั่งเพิกถอนมติของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งตองแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น
และตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ
ในกรณีที่ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังยื นยันมติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานการยืนยันมติ
ดังกลาว และเหตุผลของการเพิกถอนมติของผูวาราชการจังหวัดตอรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดมีมติยืนยันมติเดิม
ให รั ฐ มนตรี วิ นิ จ ฉั ย สั่ งการในเรื่ องดั ง กล า วภายในสามสิ บวั น นั บ แต วั น ที่ ได รั บรายงาน
จากผูวาราชการจังหวัด
มาตรา ๗๙๓๙ ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ละเลยไมปฏิบัติการ
ตามอํานาจหนาที่ หรื อปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือประพฤติ ตนฝาฝนต อความสงบเรี ยบรอย
ของประชาชน ผูวาราชการจังหวัดจะดําเนินการสอบสวนก็ได
ถาหากผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีพฤติการณ
๓๙
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เชนนั้นจริง ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอใหรัฐมนตรีใชดุลพินิจสั่งใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารส วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจั งหวัด
พนจากตําแหนง คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๘๐๔๐ เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ
ประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อยุบสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดก็ได
เมื่ อมีกรณีตามวรรคหนึ่ งหรือกรณีอื่ นตามที่ กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอํานาจยุบสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดและใหแสดงเหตุผลไวในคําสั่งดวย
วรรคสาม (ยกเลิก)๔๑
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๑ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๒ ให สภาจังหวั ดที่ มีอยู ในวั นที่ พระราชบัญ ญัติ นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้
ใหสมาชิกสภาจังหวัดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะครบสี่ปนับแตวันเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ๔๒
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตามวรรคหนึ่งดําเนินการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่ งเปนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด
ในระหวางที่ยังไมมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคสาม ใหผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไปพลางกอน
มาตรา ๘๓ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณขององคการบริหาร
สวนจังหวัดที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๐ วรรคสาม ยกเลิ กโดยพระราชบั ญญั ติ องค การบริ หารส วนจั งหวั(ฉบั
ด บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๒
มาตรา ๘๒ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
๔๐

๔๑

กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๘๔ ใหบรรดาขาราชการสวนจังหวัดและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมี
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและลูกจาง
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี
มาตรา ๘๕ ใหบรรดาขอบัญญัติจังหวัด กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ คําสั่ง และประกาศที่ออก
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงใชบั งคั บตอไปเท าที่ ไมขั ดหรื อแย งกับพระราชบัญญัติ นี้ จนกวาจะมี การออกข
ญญัอบัติ
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ คําสั่ง และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๖ ให ก.จ. อ.ก.จ. วิ สามั ญ และ อ.ก.จ. จั งหวั ด ซึ่ งปฏิ บั ติ หน าที่ อยู ในวั นที่ พระราชบั ญญั
ี้ ติ น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา๔๒ ใชบังคับ
ทั้งนี้ ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๘๗ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จังหวัดใดยังมีสภาตําบลอยู ใหพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่และทรัพยสินสวนจังหวัด
และการคลัง ยังคงใชบังคับไดตอไปในเขตสภาตําบลสําหรับจังหวัดนั้ นเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๘ ในระหวางที่ องคการบริหารสวนจังหวัดยังมิไดมอบใหสวนราชการที่ ทําหนาที่ จัดเก็บ
ภาษีอากร คาธรรมเนียมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ใหสวนราชการดังกลาวเรียกเก็บภาษีอากรคาธรรมเนียม
เพื่อองคการบริหารสวนจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกเทากับอัตราตามมาตรา๖๖ และมาตรา ๖๗
การเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมของสวนราชการตามมาตรานี้ ใหถือวาองคการบริหาร
สวนจังหวัดไดมอบใหสวนราชการดังกลาวเรียกเก็บเพื่อองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา
๖๖ และมาตรา ๖๗
มาตรา ๘๙ ในระหว างที่ ยัง ไม มี กฎหมายวาดว ยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค การบริหาร
สวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดมาใชบังคับโดยอนุโลม

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่องคการบริหารสวนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนองคกรปกครองทองถิ่นที่รับผิดชอบ
ในพื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยูนอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาล เมื่อไดมีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
ส วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกใช บั งคั บเพื่ อกระจายอํานาจการปกครองให แก องค การบริ หารส วนตําบล
ในการนี้สมควรปรับปรุงบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกันและปรับปรุง
โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๓
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบั ญญัติ ฉบับนี้ คื อ โดยที่ รัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย ไดกําหนด
หลักการในการจัดระเบียบการปกครองสวนทองถิ่นขึ้นใหม เพื่อใหเปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัดในสวนของ
การสิ้ นสุดสมาชิกภาพของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและการพนจากตําแหนงของประธานและรองประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด นายกและรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด การยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
รวมทั้งอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเป
น
ตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๔๔
มาตรา ๓๒ บรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และ
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตํานแหงตอไป
จนกวาจะครบอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีการยุบสภา
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา๙ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕/๑ มาตรา
๓๕/๒ มาตรา ๓๕/๓ มาตรา ๓๕/๔ มาตรา ๓๕/๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา
๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๕/๑ ซึ่ งแกไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช บังคับจนกวาจะครบ
อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค การบริหารสวนจังหวัดและมีการเลือกตั้ งทั่ วไปครั
งแรก้
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติเดิมกอนการแ
กไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทนในระหวางเวลาดังกลาว

๔๓
๔๔

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๘/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐๙ ก/หนา ๕/๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๓๓ บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ที่กําหนดการจายเงินเดือน
เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด กรรมการสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด และการจายเงินคาเบี้ ยประชุมใหแกกรรมการที่ สภาองคการบริ หารสวนจังหวัดตัแต้ งขึง้ น
ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชตอไปจนกวาจะไดมีการออกระเบียบตามมาตรา ๗๕
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเปนการสมควรกําหนดใหนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไมสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และไมเหมาะสมกับการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด เพืให่อ
การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒๔๕
มาตรา ๔

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบั ญญัติฉบั บนี้ คือ โดยที่ พระราชบัญญัติ องคการบริ หารสวนจั งหวัด
มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน เปนการจํากัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผูสมัคร
รับเลือกตั้ งและสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๔๕
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พระราชบัญญัติ
เทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๖
เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเทศบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
ผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้เรียกวา“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ
ขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๒ เมื่อพนกําหนดหนึ่ งปนับแตวันที่ ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะทองถิ่นใด
เปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว หามมิใหใชกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่บัญญัติถึง
การแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันในทองถิ่นนั้น และ
ใหบรรดา
บุคคลที่เปนกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันพนจากตําแหนงและ
หนาที่
เฉพาะในเขตทองถิ่นนั้น
ในเขตเทศบาลตําบลใด ถาหมดความจําเปนที่จะตองมีตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน ผู ชวยผู ใหญบาน
แพทยประจําตําบล หรือสารวัตรกํานัน ใหรัฐมนตรีประกาศยกเลิกตําแหนงดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา

๑
๒

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๐/ตอนที่ ๑๔/หนา ๒๒๒/๑๗ กุมภาพันธ ๒๔๙๖
มาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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มาตรา ๕ ใหเทศบาลที่ไดจัดตั้งขึ้นแลวในวันใชพระราชบัญญัตินี้ คงมีฐานะเปนเทศบาลตําบล
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามที่เปนอยู แลวแตกรณี มีอํานาจหนาที่และอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตี้ ิน
มาตรา ๖ บรรดาเทศบัญญัติที่ไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล
พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช๒๔๘๑ และพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช๒๔๘๖
หรือโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น ใหคงใชบังคับได
ในกรณีที่ผูกระทําผิดเทศบัญญัติดังกลาวในวรรคกอนไมชําระคาปรับใหนําบทบัญญัติมาตรา๖๐
วรรคทายแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ
สวนที่ ๑
การจัดตั้งเทศบาล
มาตรา ๗ เมื่อทองถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาล ใหจัดตั้งทองถิ่นนั้น ๆ
เปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเทศบาลเปนทบวงการเมือง มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๘๓ เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาล
ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่
จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหนาที่ปลัดเทศบาล และใหปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราว
จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
มาตรา ๙๔ เทศบาลตําบล ไดแก ทองถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเปน
เทศบาล ตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย
มาตรา ๑๐๕ เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถิ่นชุมนุมชน
ที่มีราษฎรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้
และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและ
เขตของเทศบาลไวดวย

มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕
มาตรา ๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓
๔
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มาตรา ๑๑๖ เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได
พอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยฏฐานะ
เปนเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย
มาตรา ๑๒๗ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือ
การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
ในกรณี ที่ เ ป นการเปลี่ ยนแปลงเขตเทศบาลเมื องหรื อเทศบาลนคร ให กํานั น ผู ใหญ บ าน
ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถิ่นที่ไดเปลี่ยนแปลงเขตเปนเทศบาลตามความ
ในวรรคหนึ่ง สิ้นสุดอํานาจหนาที่เฉพาะในเขตที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใชบังคับเปนตนไป
มาตรา ๑๓๘ ภายใตบังคับมาตรา๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ทองถิ่ นซึ่งไดยกฐานะ
เปนเทศบาลแลวอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโดยทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย
ทองถิ่นที่ ไดเปลี่ ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ ง ใหพนจากสภาพแหงเทศบาลเดิมนับแตวันที่
ไดถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเปนตนไป บรรดาทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกรองของเทศบาลเดิมใหโอนไป
เปนของเทศบาลใหมในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับตอไป
ในการยุบเลิกเทศบาล ใหระบุถึงวิธีการจัดทรัพยสินไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นดวย
สวนที่ ๒
องคการเทศบาล
มาตรา ๑๔๙ องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
บทที่ ๑
สภาเทศบาล
มาตรา ๑๕๑๐ สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ งมาจากการเลือกตั้ งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามจํานวนดังตอไปนี้
(๑) สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน
มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๘
มาตรา ๑๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๙
มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐
มาตรา ๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖

๗
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(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นแลว จะตองไมเปนผูที่พนจาก

ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือ
เลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํ
ากับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลเทาที่มีอยู
มาตรา ๑๖๑๑ สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง ถาตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ใหเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลผูเขามาแทนใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๗ กอนเขารับหนาที่สมาชิกสภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลวา
จะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาที่เพืระโยชน
่อป
ของทองถิ่น
มาตรา ๑๘ สมาชิกสภาเทศบาลยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และตองปฏิบัติ
หนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ
มาตรา ๑๘ ทวิ๑๒ สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ในสัญญาที่เทศบาลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา
มาตรา ๑๙๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา๑๕ วรรคสอง
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ ทวิ
มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๘ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๓
มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๑

๑๒
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(๗) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาเทศบาล
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมน อยกว าหนึ่ งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้ งหมดเทาที่ มีอยู เขาสนอ
ชื่ อเ
ใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล
ทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่สภาเทศบาลมีมติ
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลผูใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดสิ้นสุดลงตาม(๔) (๕) หรือ (๖)
ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกันทั้งหมด ใหถือวาเปน
การยุบสภาเทศบาล
มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมี ประธานสภาคนหนึ่ ง และรองประธานสภาคนหนึ่ ง ซึ่ งผู ว าราชการจั งหวั ด
แตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภาเทศบาล๑๔
มาตรา ๒๐ ทวิ๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาล
และรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๓
(๔) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชนหรื อละเลยไม ปฏิ บั ติ การหรื อปฏิ บั ติ การไม ชอบด วยอํานาจหน าที่ โดยมี สมาชิ กสภาเทศบาลจํานวนไมกวนา อย
หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาที่ มีอยู เขาชื่ อเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติ
ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหนพจาก
ตําแหนงนับแตวันที่สภาเทศบาลมีมติ
ผู ซึ่ งพ นจากตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม(๓) หรือ (๔) จะดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไมไดตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้น
ใหประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ไดรับเลือกใหมอยูในตําแหนงตามวาระ
ของผูซึ่งตนแทน
๑๔
๑๕

มาตรา ๒๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๒๐ ตรี๑๖ ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลวางลง
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
มาตรา ๒๑ ประธานสภาเทศบาล มีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล มีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภา
เทศบาลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
มาตรา ๒๒ ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภา
เทศบาลเลือกตั้งกันเองเปนประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๒๓ ใหกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว
มาตรา ๒๔๑๗ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด
ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน
สิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแลว และใหที่ประชุมเลือกประธาน
สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
กรณีที่สภาเทศบาลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้ งแรกไดตามกําหนดเวลาในวรรคสอง หรือ
มีการประชุมสภาเทศบาลแตไมอาจเลือกประธานสภาเทศบาลได ผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหมีคําสั่งยุบสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตอง
ไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
มาตรา ๒๕ โดยปกติใหประธานสภาเทศบาลเปนผูเรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม
และเปนผูเปดหรือปดประชุม
ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม

๑๖
๑๗
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มาตรา ๒๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๒๖ นอกจากสมั ยประชุ มสามั ญ แล ว เมื่ อเห็ น ว าเป น การจําเป น เพื่ อประโยชน
แหงเทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิ กที่ อยู ในตําแหนงก็ดี อาจทําคําร องยื่ นต อผู ว าราชการจั งหวัดขอใหเปดประชุมวิ สามั ผญู วให
าราชการ
จังหวัดพิจารณา ถาเห็นสมควรก็ใหผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได
สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาต
จากผูวาราชการจังหวัด
มาตรา ๒๗๑๘ การประชุมสภาเทศบาล ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้น ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตจะมี
บัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนลงเสียงลงคะแนนเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๙ หามมิใหสภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือ
เรื่องที่ฝาฝนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแหงรัฐ
มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่จะไดกําหนดไว
ในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล
เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุมรองขอใหทําการประชุมลับ ก็ใหประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับไดโดยไมตองขอมติ
ที่ประชุม๑๙
มาตรา ๓๑๒๐ ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรี
หรือรองนายกเทศมนตรีในขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาที่ได แตนายกเทศมนตรีหรือรองนายก
เทศมนตรีมีสิ ทธิที่ จะไมตอบเมื่ อเห็นวาขอความนั้ น ๆ ยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ ยวกับความปลอดภัยหรือโยชน
ประ
สําคัญของเทศบาล

มาตรา ๒๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๓๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๐
มาตรา ๓๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๘

๑๙

กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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มาตรา ๓๒๒๑ สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของ
สภาเทศบาลและมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล
เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาเทศบาล แลวรายงาน
ตอสภาเทศบาล
ในการตั้ งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่ อบุคคลผู เปนหรือมิได
เปนสมาชิก เพื่อใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
มาตรา ๓๒ ทวิ๒๒ ในกรณีกิจการอื่ นใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของเทศบาลหรือประชาชน
ในทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูหรือนายกเทศมนตรี
อาจเสนอตอประธานสภาเทศบาลเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติในทองถิ่นได และประกาศใหประชาชนทราบ
การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนวา
จะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใชเรื่องที่ขัดหรือแยงอกฎหมาย
ต
การออกเสียงประชามติที่ เกี่ ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรือคณะบุคคลใดคณะบุ คคลหนึ่ งโดยเฉพาะจะกระทํามิ ได
ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกสภาเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การออกเสียงประชามติ
มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวา
กึ่งจํานวนของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔๒๓ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๕๒๔ (ยกเลิก)

มาตรา ๓๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๓๒ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๓
มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๔
มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๑

๒๒
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บทที่ ๒
คณะเทศมนตรี ๒๕
มาตรา ๓๖๒๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๗๒๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๘๒๘ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๙๒๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๐๓๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๑๓๑ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๒๓๒ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๓๓๓ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๔๓๔ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๕๓๕ (ยกเลิก)

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

(ยกเลิก)

มาตรา ๔๗๓๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘๓๘ (ยกเลิก)
บทที่ ๒ ทวิ
นายกเทศมนตรี ๓๙
มาตรา ๔๘ ทวิ๔๐ ให เ ทศบาลมี น ายกเทศมนตรี ค นหนึ่ ง ซึ่ ง มาจากการเลื อกตั้ งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๔๘ ตรี๔๑

(ยกเลิก)

มาตรา ๔๘ จัตวา๔๒ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ เบญจ๔๓ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่ นหรือผู บริหารทองถิ่น และตองมีคุณบัสม
ติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่ น ผู บริหาร
ทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
ทางออมในสัญญาที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๔) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนงเนื่องจากกระทํา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
มาตรา ๔๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๘
มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๙
บทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี มาตรา ๔๘ ทวิ ถึงมาตรา ๔๘ ปญจวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๔๓
๔๐
มาตรา ๔๘ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๑
มาตรา ๔๘ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๒
มาตรา ๔๘ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๓
มาตรา ๔๘ เบญจ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๖

๓๗
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มาตรา ๔๘ ฉ๔๔

(ยกเลิก)

มาตรา ๔๘ สัตต๔๕ ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับตั้งแตวันเลือกตั้ง และมีระยะการดํารง
ตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๔๘ อัฏฐ๔๖ นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาล
เปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายไดตามเกณฑดังตอไปนี้
(๑) เทศบาลตําบล ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน
(๒) เทศบาลเมือง ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสามคน
(๓) เทศบาลนคร ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสี่คน
นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิก
สภาเทศบาลได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแต งตั้ งไดจํานวนรวมกันไมเกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมื องใหแตงตั้ ง
ไดจํานวนรวมกันไมเกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินหาคน
มาตรา ๔๘ นว๔๗ รองนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา๔๘
เบญจ
มาตรา ๔๘ ทศ๔๘ กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภาเทศบาล
ถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญ
ของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดําเนินการไปพลางกอนเทาที่จําเปนก็ได เมื่อไดมีการเลือกประธาน
สภาเทศบาลแลว ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไมมี
การลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยเปดเผย โดยนายกเทศมนตรี
ตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมดวย

มาตรา ๔๘ ฉ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๘ สัตต แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๔๖
มาตรา ๔๘ อัฎฐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๗
มาตรา ๔๘ นว แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๘
มาตรา ๔๘ ทศ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๔
๔๕
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หากนายกเทศมนตรีไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลได ใหผูวาราชการจังหวัดแจงให
นายกเทศมนตรีจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจง
คําสั่ งทางปกครองเป นหนัง สือตามกฎหมายว าด ว ยวิ ธีปฏิ บัติ ราชการทางปกครองมาใช บัง คั บโดยอนุ โลม
ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลแลว
ให นายกเทศมนตรีจั ดทํารายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ งานตามนโยบายที่ ได แถลงไวต อสภา
เทศบาลเปนประจําทุกป
คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ ง านให ประกาศไว
โดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลดวย
มาตรา ๔๘ เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผูซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย
มีสิทธิเขาประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตน
ตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๔๘ ทวาทศ สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู มีสิทธิ
เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไมมีการลงมติ
ญัตติต ามวรรคหนึ่ งใหยื่ นตอประธานสภาเทศบาล และใหประธานสภาเทศบาลกําหนดวัน
สําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตติ แลวจแงใหนายก
เทศมนตรีทราบ
มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑)๔๙ กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(๓) แตงตั้ งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย
(๕) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

๔๙
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มาตรา ๔๘ จตุทศ๕๐ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตองไมกระทําการอยางใดอยาหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(๒) รับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่ เทศบาลนั้นเปนคูสัญญา
หรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่ บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่ งไดรับเบี้ ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่ นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดัลงากว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาหรื
อ
วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาทองถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปน
โดยตําแหนง
มาตรา ๔๘ ปญจทศ๕๑ นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา๔๘ เบญจ
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา๖๒ ตรี วรรคหาหรือ
มาตรา ๗๓
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลื อกตั้ ง ที่ มาลงคะแนนเสี ยง เห็ นว านายกเทศมนตรี ไม สมควรดํารงตําแหน ง ต อไปตามกฎหมายว าด ว ย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่ของนายกเทศมนตรีเทาที่จําเปน
ไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เมื่ อมีขอสงสัยเกี่ ยวกับความเปนนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม(๔) หรือ (๕) ใหผูวาราชการจังหวัด
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด

๕๐
๕๑

มาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๘ ปญจทศ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง
(๒) นายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกเทศมนตรี
(๕)๕๒ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา๔๘ นว
(๖) กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่ งใหออกจากตําแหนงตาม
มาตรา ๗๓
ใหนําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม๕๓
ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปญจทศ มาใชบังคับกับกรณีของรองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีดวยโดยอนุโลม๕๔
มาตรา ๔๘ สัตตรส ใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล
และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล
มาตรา ๔๘ อัฏฐารส เทศบาลแบงสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํานักปลัดเทศบาล
(๒) สวนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง
มหาดไทย
การกําหนดอํานาจหนาที่ ของสํานักปลัดเทศบาลและสวนราชการอื่นตามวรรคหนึ่ ง ใหเปนไปตามที่
นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ใหมีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจาง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย
และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น

มาตรา ๔๘ โสฬส (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๔
มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๕๒

๕๓
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มาตรา ๔๘ วีสติ อํานาจหน าที่ ในการสั่ งหรื อการปฏิ บั ติ ราชการของรองนายกเทศมนตรี
ใหเปนไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเทศมนตรี ตามลําดับที่นายก
เทศมนตรี จั ด ไว เป นผู รั กษาราชการแทน ถ าไม มี รองนายกเทศมนตรี หรื อมี แต ไม อาจปฏิ บั ติ ราชการได
ใหปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน
อํานาจในการสั่ ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคําสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใดถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้นไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น นายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังือส
ใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได แตถามอบใหปลัดเทศบาลหรือรองปลัด
เทศบาลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ
การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการกํากับดูแลและ
กรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกําหนดไว
มาตรา ๔๘ เอกวีสติ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและพนักงาน
เทศบาลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ ถ าในเขตเทศบาลใด รั ฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็ นเปนการสมควร
ใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการในเขตเทศบาลนั้ น
มีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการเปรียบเทียบคดี ตามวรรคหนึ่ ง ใหนําบทบั ญญัติแหงประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา
มาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อไดเปรียบเทียบคดีใดแลว ใหรีบสงบันทึกการเปรียบเทียบพรอมดวยสํานวนไปยัง
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบแหงเขตทองที่ซึ่งเทศบาลนั้นตั้งอยูเพื่อดําเนินการตอไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาโดยไมชักชา
มาตรา ๔๘ เตวีสติ๕๕ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย
ยกฐานะทองถิ่นใดเปนเทศบาลแลว ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับอํานาจหนาที่ของกํานันและ
ผูใหญบานบรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่หรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่เทศบาลตําบลใดมีทั้งนายกเทศมนตรี และกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
หรือกฎหมายอื่นในเขตเทศบาลตําบลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

๕๕

มาตรา ๔๘ เตวีสติ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๘ จตุวีสติ๕๖ เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
มาตรา ๔๘ ปญจวีสติ ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้กลาวถึงคณะเทศมนตรี
ใหหมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกลาวถึงเทศมนตรี ใหหมายถึงรองนายกเทศมนตรี เวนแต
บทบัญญัติ มาตราใดมีขอความเปนอยางเดียวกันหรือขัดแยงกันกับบทบัญญัติในบทนี้ ใหใชบทบัญญัติในบทนี
ทน ้ แ
บรรดาบทบั ญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบั ญญัติ เทศบัญญั ติ ประกาศ หรือคําสั่ งใด
ที่อางถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ
เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่ งนั้ น อางถึงนายกเทศมนตรีตามบทนี้ ทั้ งนี้ เทาที่ ไมขัดหรือแยงกับบทบััตญิ แญ
หงบทนี้
สวนที่ ๓
หนาที่ของเทศบาล
บทที่ ๑
เทศบาลตําบล

มาตรา ๔๙๕๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๐๕๘ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(๗)๕๙ สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ

มาตรา ๔๘ จตุวีสติ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๘
มาตรา ๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
๕๙
มาตรา ๕๐ (๗) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๕๖

๕๗
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(๘)๖๐ บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๙)๖๑ หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้ อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด๖๒
มาตรา ๕๑๖๓ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
ใหมีโรงฆาสัตว
ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
เทศพาณิชย
บทที่ ๒
เทศบาลเมือง

มาตรา ๕๒๖๔

(ยกเลิก)

มาตรา ๕๓๖๕ ภายใต บังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมื องมีหน าที่ ต องทําในเขตเทศบาล ดั งต อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐
(๒) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๓) ใหมีโรงฆาสัตว
มาตรา ๕๐ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๐ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๖๒
มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๓
มาตรา ๕๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
๖๔
มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๕
มาตรา ๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
๖๐

๖๑
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(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น

มาตรา ๕๔๖๖ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(๒) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(๓) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(๔) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
(๕) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
(๖) ใหมีการสาธารณูปการ
(๗) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
(๘) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๙) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
(๑๐) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๑) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น
(๑๒) เทศพาณิชย
บทที่ ๓
เทศบาลนคร
มาตรา ๕๕๖๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๖
ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓
(๒) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
(๓) กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
(๔)๖๘ การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
มาตรา ๕๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๘
มาตรา ๕๖ (๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๖๖

๖๗
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(๕)๖๙ จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
(๖)๗๐ จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(๗)๗๑ การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
(๘)๗๒ การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว
มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได
บทที่ ๓ ทวิ
การทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการรวมกับบุคคลอื่น๗๓
มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เมื่อ
(๑) การนั้ นจําเป นต องทําและเปน การที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บกิ จการที่ ดําเนิ นตามอํานาจหน าที่
อยูภายในเขตของตน
(๒) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตําบล
แหงทองถิ่นที่เกี่ยวของและ
(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๕๗ ตรี เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัทจํากัด หรือถือหุ นใน
บริษัทจํากัด เมื่อ
(๑) บริษัทจํากัดนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค
(๒) เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้ นจดทะเบียนไว ในกรณี
ที่มีหลายเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลหรือสุขาภิบาลถือหุนอยูในบริษัทเดียกัวน
ใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกันและ
(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เทศบาลถืออยูในบริษัทจํากัดตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดที่เทศบาลรวมกอตั้งหรือ
ถือหุนนั้น ไมมีเอกชนถือหุนอยูดวย
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บทที่ ๔
สหการ
มาตรา ๕๘ ถามีกิจการใดอันอยูภายในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตั้งแตสองแหงขึ้ นไปที่จะ
รวมกันทําเพื่อใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง ก็ใหจัดตั้งเปนองคการขึ้นเรียกวาสหการ มีสภาพเปนทบวงการเมือง
และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูแทนของเทศบาลที่เกี่ยวของอยูดวย
การจัดตั้งสหการจะทําไดก็แตโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะไดกําหนดชื่อ อํานาจหนาที่
และระเบียบการดําเนินงานไว
การยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสินไวดวย
มาตรา ๕๙ สหการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเงินไดภายใตบังคับมาตรา ๖๖
(๕) หรือ (๖)
สวนที่ ๔
เทศบัญญัติ
มาตรา ๖๐๗๔ เทศบาลมี อํานาจตราเทศบั ญญั ติ โดยไม ขั ดหรื อแย งต อบทกฎหมาย ในกรณี ดั งต อไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดเกินกวา
หนึ่งพันบาท
มาตรา ๖๑๗๕ เทศพาณิชยของเทศบาล ใหตราเปนเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมีรายได
หรือผลพลอยไดอันเกิดจากการกระทําตามอํานาจหนาที่ จะไมตราเปนเทศบัญญัติก็ได
มาตรา ๖๑ ทวิ๗๖ รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(๓) ราษฎรผู มีสิ ทธิเลือกตั้ งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเข าชื่ อเสนอขอบัญญัติทองถิ่ น
ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอรางเทศบัญญัติตองมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรอง
ไมนอยกวาสองคน
มาตรา ๖๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๖๑ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
๗๖
มาตรา ๖๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๔
๗๕

56

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

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

รางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดตอเมื่อมีคํารับรองของนายก
เทศมนตรี
มาตรา ๖๑ ตรี๗๗ ร างเทศบั ญญั ติเกี่ ยวกับการเงิ น หมายความถึ งร างเทศพาณิชย หรื อร างเทศบั ญญั ติ
วาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับ
ภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจาง
และการพัสดุ
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางเทศบัญญัติใดเปนรางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะตองมีคํารับรอง
ของนายกเทศมนตรี ใหประธานสภาเทศบาลเปนผูวินิจฉัย
มาตรา ๖๒๗๘ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติใด
ในกรณีเทศบาลตําบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพื่อสงไปยังผูวาราชการจังหวัด
พิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภาเทศบาลสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืนประธานสภา
เทศบาลภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไมพิจารณาใหแลวเสร็
จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติดังกลาว
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสงนายกเทศมนตรี
ลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย ใหสงรางเทศบัญญัตินั้นอพร
มดวย
เหตุผลคื นไปยังสภาเทศบาลและให สภาเทศบาลพิ จารณาใหม ภายในสามสิบวันนับแต วันที่ ได รับร างเทศบั ญญั ติ คืนมา
ถาสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาล
เทาที่มีอยู ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นใหนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติ
และแจ งให ผู ว าราชการจั งหวั ดทราบต อไป แต ถ าสภาเทศบาลไม ยื นยั นภายในสามสิ บวั นนั บแต วั นที่ ไดทศบั
รั บร าญงเญั ติ
คืนจากผูวาราชการจังหวัด หรือยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของสมาชิก
สภาเทศบาลเทาที่มีอยู ใหรางเทศบัญญัตินั้นเปนอันตกไป๗๙
มาตรา ๖๒ ทว๘๐
ิ (ยกเลิก)

มาตรา ๖๑ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๖๒ แกไขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๙
มาตรา ๖๒ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๗๗
๗๘
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มาตรา ๖๒ ตรี๘๑ ในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปหรือเทศบั ญญัติงบประมาณรายจายเพิ่ มเติม ใหผู วาราชการจังหวัดตั้ งคณะกรรมการคณะหนึ่ ง ประกอบด
วย
กรรมการจํานวนสิบหาคน เพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง โดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญ
ในรางเทศบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ใหยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนประโยชนของทองถ
ิ่น
และประชาชนเปนสําคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให ประกอบด วยสมาชิ กสภาเทศบาลซึ่ งสภาเทศบาลเสนอจํานวนเจ็ ดคน
และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจํานวนเจ็ดคน โดยใหแตงตั้งภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลมีมติไมรับหลักการ และใหกรรมการทั้งสิบสี่คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคล
ซึ่ งมิไดเปนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และมิไดเปน
สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ทําหนาที่เปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ กรรมการครบจํานวน
สิบสี่คน
ในกรณีที่ ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่ เปนกรรมการหรือประธานกรรมการไดภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติ หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ ได ใหผู วาการ
ราช
จั งหวัดตั้ งบุ คคลซึ่ งมิได เป นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึ กษานายกเทศมนตร
ี
และมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลทําหนาที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบตามจํานวน
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางเทศบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแต
วันที่ ไดแตงตั้ งประธานกรรมการในคราวแรก แลวรายงานตอผู วาราชการจังหวัด ในกรณีที่คณะกรรมการไมสามาร
ถ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาด
โดยเร็วแลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด
ใหผู วาราชการจังหวัดสงรางเทศบัญญัติที่ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคสี่ใหนายกเทศมนตรีโดยเร็ว แลวใหนายกเทศมนตรีเสนอรางเทศบัญญัติดังกลาวตอสภาเทศบาล
ตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติจากผูวาราชการจังหวัด หากนายกเทศมนตรี
ไมเสนอรางเทศบัญญัตินั้นตอสภาเทศบาลภายในเวลาที่กําหนด ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งใหนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง
มาตรา ๖๒ จัตวา๘๒ ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ตามมาตรา
๖๒ ตรี วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภา
เทศบาลพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไมเห็นชอบใหตราเทศบัญญัตินั้น ใหรางเทศบัญญัตินั้ นปตกไ
และใหใช เทศบั ญญัติ งบประมาณรายจายในปงบประมาณปที่ แลวไปพลางกอน ในกรณี เชนวานี้ ให ผู ว าราชการจั
งหวัด
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําสั่งยุบสภาเทศบาล

มาตรา ๖๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖๒ ตรี แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๘๒
มาตรา ๖๒ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๘๐

๘๑
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ในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย
จะกระทํามิได
มาตรา ๖๓ นอกจากที่ไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น เทศบัญญัตินั้ นใหใชบังคับได
เมื่ อประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลวเจ็ดวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน ถามีความระบุไวในเทศบััญ
ตินญั้ น
วาใหใชบังคับทันที ก็ใหใชบังคับในวันที่ไดประกาศนั้น
มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหทันทวงทีมิได คณะเทศมนตรี
อาจออกเทศบัญญัติชั่ วคราวไดเมื่ อไดรับอนุมัติจากผู วาราชการจังหวัด และเมื่ อไดประกาศไวโดยเปดเผยที
่ สํานักงาน
เทศบาลแลวก็ใหใชบังคับได
ในการประชุมสภาเทศบาลคราวตอไป ใหนําเทศบัญญั ติชั่ วคราวนั้ นเสนอตอสภาเทศบาลเพื่ ออนุมัติ
ถาสภาเทศบาลอนุมัติแลว เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เปนเทศบัญญัติตอไป ถาสภาเทศบาลไมอนุมัติ เทศบัญญัิ ต
ชั่วคราวนั้นก็เปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบถึงกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชเทศบัญญัติชั่วคราวนั
้น
คําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาเทศบาลที่กลาวนี้ ใหทําเปนเทศบัญญัติ
สวนที่ ๕
การคลังและทรัพยสินของเทศบาล
มาตรา ๖๕ งบประมาณประจําป ของเทศบาลตองตราขึ้ นเปน เทศบัญ ญัติ ถ าเทศบั ญญั ติ
งบประมาณออกไมทันปใหม ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง
ถาในปใดจํานวนเงินซึ่งไดอนุญาตไวตามงบประมาณปรากฏวาไมพอสําหรับการใชจายประจําปกี ็ด
หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งรายรับหรือรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดี ใหตราขึ้นเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติม
มาตรา ๖๖๘๓ เทศบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
(๓) รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล
(๔) รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
(๖) เงินกูจากกระทรวงทบวงกรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด
๘๓

มาตรา ๖๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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(๘) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
(๙) รายไดอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
การกูเงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว
มาตรา ๖๗๘๔ เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจาง
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ
(๔) คาใชสอย
(๕) คาวัสดุ
(๖) คาครุภัณฑ
(๗) คาที่ดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจ ายอื่ นใดตามข อผู กพั นหรื อตามที่ มี กฎหมายหรื อระเบี ยบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว
มาตรา ๖๗ ทวิ๘๕ การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาล
จะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว
มาตรา ๖๗ ตรี๘๖ การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถาเปนการชําระเงินกูเมื่อถึงกําหนดชําระ
เทศบาล จะตองชําระเงินกูนั้นจากทรัพยสินของเทศบาลไมวาจะตั้งงบประมาณรายจายประเภทนี้ไวหรือไม
มาตรา ๖๘๘๗ การจ ายเงินคาตอบแทนแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งขึ้น ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๖๙ ใหกระทรวงมหาดไทยตราระเบียบขอบังคับวาดวยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการ
งบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมาขึ้นไว
มาตรา ๗๐ โดยปกติให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจัด ใหมีการตรวจสอบการคลัง
การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลปละครั้ง
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สวนที่ ๖
การควบคุมเทศบาล
มาตรา ๗๑ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้ นใหปฏิบัติการ
ตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่ชี้ แจงแนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบ
กิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
พนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได
ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น
ให ปฏิ บั ติ การตามอํานาจหน าที่ โดยถู กต องตามกฎหมาย ในการนี้ ให มี อํานาจหน าที่ ชี้ แจงแนะนําตั กเตื อนเทศบา
ลตําบล
และตรวจสอบกิ จการเรี ยกรายงานและเอกสารหรื อสถิ ติ ใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรี ยกสมาชิ กสภาเทศบาล
หรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได
มาตรา ๗๒๘๘ เมื่อนายอําเภอ ในกรณีแหงเทศบาลตําบลในอําเภอนั้น หรือผูวาราชการจังหวัด
ในกรณีแหงเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นวา นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีผูใดปฏิบัติการ
ของเทศบาลไปในทางที่ อาจเป นการเสี ยหายแก เทศบาลหรื อเสี ยหายแก ราชการ และนายอําเภอหรื อผู ว าราชการจัดงหวั
แลวแต กรณี ไดชี้ แจงแนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติ ตามนายอําเภอหรือผู วาราชการจังหวัด แลว แตกรณี
มีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือสั่งใหระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไวกอนได
แลวใหผูวาราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันที่
มีคําสั่ง เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควร
คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิ
ของบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต
มาตรา ๗๓๘๙ ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวา นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซึ่ งความเสื่ อสีมเ
ย
แกศักดิ์ตําแหนง หรือแกเทศบาล หรือแกราชการ ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
พรอมดวยหลักฐาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจใชดุลพินิจสั่งใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนงก็ได คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยใหเปนที่สุด

๘๘
๘๙

มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๗๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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มาตรา ๗๔๙๐ เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชนของประเทศ
เปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภา
เทศบาลก็ได
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยมีอํานาจยุบสภาเทศบาลและใหแสดงเหตุผลไวในคําสั่งดวย
เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหมตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบหาวัน
มาตรา ๗๕ ในเมื่อเห็นจําเปนที่จะใหเทศบาลใดอยู ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย
โดยตรง ก็ใหทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
เมื่ อได มี พระราชกฤษฎี กาให เ ทศบาลใดอยู ในความควบคุ มดู แลของกระทรวงมหาดไทย
ตามความในวรรคกอน บรรดาอํานาจและหนาที่ของนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลนั้น
ใหเปนอํานาจ หนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
สวนที่ ๗
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล๙๑
มาตรา ๗๕ ทวิ ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป น ประธาน อธิ บดี กรมส ง เสริ มการปกครองท องถิ่ น ๙๒ อธิ บดี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง ๙๓
อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมอนามัย
ผูอํานวยการสํานัก งบประมาณ ผูอํานวยการสวนการปกครองทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ๙๔
เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งอีกไมเกินหาคน

มาตรา ๗๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
สวนที่ ๗ คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล มาตรา ๗๕ ทวิ ถึงมาตรา ๗๕ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๕
๙๒
คําวา “กรมมหาดไทย” แกไขเปน “กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” โดยพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕
๙๓
คําวา “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” แกไขเปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
๙๔
คําวา “กรมมหาดไทย” แกไขเปน “กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” โดยพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕
๙๐

๙๑
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ใหผู อํานวยการสวนการปกครองทองถิ่นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ๙๕ เปนเลขานุการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอขอแนะนําแกรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป
มาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง
อยูในตําแหนงคราวละสี่ป
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๗๕ จัตวา นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที่ปรึกษา
การเทศบาลพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
เมื่อกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
อาจแตงตั้งผูอื่นแทนได
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลผูไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอน อยูในตําแหนงตามวาระ
เทาผูที่ตนแทน
มาตรา ๗๕ เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ถาประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาการเทศบาลไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลที่มาปร
ะชุม
เลือกกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มาตรา ๗๕ ฉ การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไมต่ํากวา
กึ่งจํานวนของกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
๙๕

คําวา “กรมมหาดไทย” แกไขเปน “กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” โดยพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๖ ให สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี แห งเทศบาลที่ ไ ดจั ดตั้ งอยู แล ว
ในวันใชพระราชบัญญัตินี้ พนจากตําแหนงและใหดําเนินการเลือกตั้งและแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหมภายใน
กําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ แตใหคณะเทศมนตรีที่พนจากตําแหนงดําเนินกิจการ
ในหนาที่ของคณะเทศมนตรีตอไปจนกวาคณะเทศมนตรีที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ เวนแตเทศบาลใด
รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยได สั่ ง แต งตั้ งเจ าพนั กงานเท าจํานวนคณะเทศมนตรี แห งเทศบาลนั้ น
เขาดําเนินกิจการแทน ก็ใหคณะเทศมนตรีนั้นพนจากหนาที่
การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๙๖
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งใชบังคับอยูในเวลานี้บางมาตรายังไมเหมาะสม เชน ใหเทศบาลกูเงินไดเฉพาะจากกระทรวง ทบวง กรม หรือ
องคการตาง ๆ เทานั้น และบางกรณีก็มิไดกําหนดความรับผิดชอบผูกพันการชําระเงินกูที่กระทรวงการคลัง
ค้ําประกันไวใหแนนอน จึงจําเปนตองปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๐๙๗
มาตรา ๑๐ สมาชิกสภาเทศบาลประเภทที่สองแหงเทศบาลที่ดํารงตําแหนงอยูแลว ในวันที่
พระราชบัญญัติ นี้ ใชบั งคับให คงอยู ในตําแหนงไดตอไปจนถึงคราวออกตามวาระ และถ าตําแหน งวางลงเพราะเหต
ุ อื่ น
ก อนถึ งคราวออกตามวาระจะแต งตั้ งสมาชิ กขึ้ นแทนต อไป ตามมาตรา
๑๖ แห งพระราชบั ญญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได

๙๖
๙๗
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ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๒/ตอนที่ ๙๘/หนา๑๖๒๕/๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๘
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๔/ตอนที่ ๑๑/หนา๓๔๕/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน
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มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสมควรที่จะยกเลิกสมาชิกสภาเทศบาล
ประเภทที่สอง เพื่อใหมีแตสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งราษฎรเปนผูเลือกตั้งแตประเภทเดียวกับแกไขเพิ่มเติมไมตอง
ใหมีการแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ และวิทยฐานะเปนสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเปนผูเริ่มการสําหรับทองถิ่นทีเป่ น
สุขาภิบาลอยูกอนแลวจัดตั้งขึ้นเปนเทศบาล เพราะทองถิ่ นที่เปนสุขาภิบาลอยูกอนแลวนั้ นไดมีการปฏิ
ัติหบนาที่ของ
ทองถิ่นตอเนื่องกันมาโดยมีกรรมการเลือกตั้งจากราษฎร เขาสมทบเปนกรรมการสุขาภิบาลอยูแลว จึงไมจําเปน
ตองใหมีสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเปนผูเริ่มการอีก นอกจากนี้การเปลี่ยนชื่อเทศบาลยังไมมีบทบัญญัติระบุวไ
ชัดแจงวาจะกระทําได โดยวิธีใดเพื่อไมใหมีปญหาจึงสมควรจะไดมีบทบัญญัติไวเสียใหชัดวาการเปลี่ยื่ อนช
เทศบาล
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕๙๘
มาตรา ๖ ในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงมหาดไทยอาจแตงตั้งขาราชการไปดํารงตําแหนง
หรือปฏิบัติกิจการของเทศบาลใดเปนการชั่วคราวได โดยไมขาดจากความเปนขาราชการและคงไดรับเงินเดือน
ทางสังกัดเดิม ถาแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงอื่น ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับกระทรวงเจาสังกัด
กอนแตงตั้ง
ใหขาราชการผูไดรับแตงตั้งมีฐานะอยางเดียวกับพนักงานเทศบาลทุกประการ
มาตรา ๗ การจัดทํากิจการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบาลใดใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ความในวรรคก อนไมกระทบกระทั่ งกิจการใด ๆ ที่ เทศบาลจั ดทําอยู ในวันที่ พระราชบัญญัตินี้ ใช บังคับ
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ เพื่ อแกไขขอขั ดของทางปฏิ บัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล และเพื่อกําหนดรายจายของเทศบาลใหสอดคลองกับหลักการงบประมาณ

๙๘

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๙/ตอนที่ ๑๘/หนา๒๐๐/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๐๕
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐๙๙
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ยังมีขอขัดของเกี่ ยวกับการมอบหมายอํานาจของคณะเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีในการปฏิบัติงาน
ประจําทั้งการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติและอัตราคาปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติก็ยังไมอยู ในระดับมควร
ที่ส
จึงเห็นสมควรแกไขพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนี้
๑. ใหคณะเทศมนตรีมอบอํานาจให นายกเทศมนตรี เทศมนตรี หรือพนั กงานเทศบาลหรือนายก
เทศมนตรีจะมอบอํานาจใหเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลทํากิจการใด ๆ ซึ่งมีลักษณะเปนงานประจําตามปกติ
ซึ่งกฎหมายระบุวาเปนอํานาจหนาที่ของคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีได
๒. แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติของนายกเทศมนตรี
และเทศมนตรี เพื่อใหมีอํานาจสั่งเรียกพยานมาเพื่อบันทึกถอยคําประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคดีได
ถาไมมาใหถือวาเปนการขัดคําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๓. แกไขอัตราคาปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติใหสูงขึ้นจากหนึ่งรอยบาทเปนหนึ่งพันบาท
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑๑๐๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล .พศ. ๒๔๙๖
ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบันเทศบาลยังไมอาจจัดทํากิจการในหนาที่บางอยางนอกเขตเทศบาล หรือลงทุนรวมกับ
ราชการสวนทองถิ่นหรือบุคคลอื่นได ฉะนั้น เพื่อใหเทศบาลดําเนินกิจการดังกลาวใหเปนประโยชนแกประชา
ชน
ในทองถิ่นยิ่งขึ้น จึงตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเทศบาลบางมาตราเสียใหม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕๑๐๑
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗๑๐๒
มาตรา ๔ ใหเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ่งยังไมมีโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
จัดตั้ งโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่ อทองถิ่ นขึ้ นภายในกําหนดสามปนับแตวันที่ พระราชบัญญัตินี้ ใชบแต
ังคัถบามีเหตุ
อันสมควรรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตใหขยายเวลาตอไปไดอีกไมเกินสองป
มาตรา ๕

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๔/ตอนที่ ๒๖/หนา๑๔๘/๒๑ มีนาคม ๒๕๑๐
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕/ตอนที่ ๔๖/หนา๒๖๖/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑
๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๒๐๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนที่ ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗
๙๙

๑๐๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ไดกําหนดหนาที่ตาง ๆ ใหเทศบาลตองจัดทําภายในเขตเทศบาล แตกิจการบางอยางที่เปนประโยชนแกประชาชน
ผู ยากจน คื อกิ จการโรงรั บจํานําและกิจการสถานสิ นเชื่ อเทศบาลยังมิได มีหนาที่ ที่ จําต องจั ดทําขึ้ นตามพระ
ราชบัญญัติ นี้
และโดยที่พิจารณาเห็นวากิจการโรงรับจํานําและกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาลเปนแหลงที่อํานวยชวยเหลือ
ประชาชนผู ยากจนในกรณี ที่ มีความจําเป นเกี่ ยวกั บการเงิ นเพื่ อยั งชี พของครอบครั ว สมควรกําหนดใหเทศบาลมีาทหี่ น
ต องจั ดให มีการดําเนิ นกิจการโรงรั บจํานําหรือกิ จการสถานสิ นเชื่ อธนาภิ บาลภายในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนค
ร
ทุกแหงเพื่อชวยเหลือประชาชนผูยากจนตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙๑๐๓
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
บางมาตรายังไมเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ ไดกําหนดให
ผูวาราชการจังหวัดตองสงรางเทศบัญญัติที่สภาเทศบาลไมรับหลักการ และผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย
กับสภาเทศบาลที่ไมรับหลักการ เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งทําใหเกิดความลาชาและ
ไมคลองตัวในการบริหารงานทองถิ่น สมควรแกไขใหเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๐๔
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ เนื่ องจากในปจจุบั นนี้ กิจการงานของเทศบาลเมือง
ไดเพิ่มภาระและความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคม การเศรษฐกิจ การศึกษา การผังเมือง
การสาธารณูปโภค และการบริการแกสาธารณะ แตจํานวนเทศมนตรีของเทศบาล ยังมีจํานวน๒ คน เทากับเทศบาล
ตําบลที่ กําหนดไวในมาตรา๔๙ ความรั บผิดชอบในภาระต าง ๆ ป จจุบันเทากับเทศบาลนครซึ่ งมี เทศมนตรี ถึ๔งคน
ด วยเหตุ ดั งกล าวจึ ง สมควรแก ไ ขเพิ่ มจํานวนเทศมนตรี ต ามสั ด ส ว นของจํานวนสมาชิ กสภาเทศบาลและ
ความรับผิดชอบในภาระตาง ๆ ที่นับวันยิ่งสลับซับซอนขึ้น
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๐๕
มาตรา ๑๔ บรรดากิจการทั้งหลายที่สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซึ่ งพนจากตําแหนง
ตามผลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกระทําไปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หรือจนถึงวันที่
มีการยุบสภาเทศบาลใหเปนอันใชบังคับไดและมีผลผูกพันเทศบาล

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนที่ ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หนา ๓๗/๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๙
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนที่ ๑๓๑/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓
๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๕ ก / หนา ๑/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒
๑๐๓
๑๐๔

กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๑๕ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง
ไวแล วกอนวั นที่ พระราชบัญญัติ นี้ ใชบั งคับ ให มีผลใชบั งคับตอไปตามระยะเวลาที่ ผู วาราชการจังหวัะกาศกํ
ด ปร าหนด
มาตรา ๑๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบั ญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทยได กําหนด
หลักการ ในการจัดระเบียบการปกครองสวนทองถิ่นขึ้นใหมเพื่อใหเปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเทศบาลในสวนของวาระ การดํารง
ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล ขอหามและการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพนจากตําแหนง
เทศมนตรีและคณะเทศมนตรี การยุบสภาเทศบาล รวมทั้งอํานาจหนาที่ของเทศบาลใหสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๐๖
มาตรา ๒๐ บรรดาสมาชิ ก สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซึ่ ง ดํารงตําแหน ง อยู ในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๒๑ ใหนํามาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับเทศบาลทุกแหงนับแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เปนตนไปเวนแตกรณีที่
บัญญัติไวโดยเฉพาะดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแหงใด
โดยเป นการเลือกตั้ งทั่ วไปเพราะเหตุมี การยุ บสภาหรื อถึ งคราวออกตามวาระ และเปนการเลื อกตั้ งของเทศบาลแหั้ นงน
ในครั้งแรกนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตามบทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรีในคราวเดียวกัน โดยมิใหนํามาตรา๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ แตเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่มาจาก
การเลือกตั้ งในครั้ งดังกลาวเขารับตําแหนงแลว ใหนํามาตรา๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับเทศบาลแหงนั้น
(๒) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลแหงใดเปนเทศบาลเมืองกอนถึงวันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๐ ใหนําความใน (๑) มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลเมืองนั้นดวยโดยอนุโลม

๑๐๖
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การบริ หารเทศบาลตําบลให ดําเนิ นการบริ หารในรู ปแบบคณะเทศมนตรี ตามบทที
๒่ คณะเทศมนตรี
ต อไป ทั้ งนี้ จนกว าจะมี การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาเทศบาลตําบลขึ้ นใหม เป นการเลื อกตั้ งทั่ วไปหลั ง๑จากวั
มกราคม
นที่ ๒๕๕๐
ในกรณีเชนวานี้ใหนํามาตรา๑๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาใชบังคับสําหรับการเลือกตั้งครั้งที่จะจัดใหมีขึ้นนั้น
มาตรา ๒๒ ในกรณี ที่ เทศบาลใดได กําหนดวันเลือกตั้ งไวแลวกอนวันจัดทําประชามติ ตามมาตรา
๒๑
แห งพระราชบั ญญั ติ นี้ ให ดําเนินการเลื อกตั้ งในรู ปแบบคณะเทศมนตรี ต อไปตามพระราชบั ญญั ติ เทศบาล
.ศ. ๒๔๙๖
พ
กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๓ ในระหวางที่ไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่ นหรือผู บริหารทองถิ่ น
ให นํากฎหมายว าด วยการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาเทศบาลมาใช บั งคั บกั บการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาเทศบาลหรื อนายกเทศมน
ตรี
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
ในการสมัครรับเลือกตั้ งเป นนายกเทศมนตรี ใหเทศบาลเรี ยกเก็บคาสมั ครเปนเงินจํานวนหาพั นบาท
ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ใหถือเขตเทศบาลเปนเขตเลือกตั้ง
ในกรณีที่ มี การเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในคราวเดียวกันใหใชหน วยเลือกตั้ ง
ที่เลือกตั้ง เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจาหนาที่คะแนน และบัญชีรายชืู่อมผีสิทธิ
เลือกตั้งรวมกันก็ได
ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด
เพื่ อประโยชน ในการดําเนินการเลื อกตั้ งให เป นไปโดยเรี ยบรอย กระทรวงมหาดไทยอาจออกระเบี ยบ
กําหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได
มาตรา ๒๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนด
ใหคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบ
ของสภาทองถิ่ น และการเลื อกตั้ งคณะผู บริ หารท องถิ่ นหรื อผู บริหารท องถิ่ นที่ มาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของ
ประชาชน
ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารเทศบาลจากที่เปนอยูในปจจุบัน
ที่ใหนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภาเทศบาล เปนใหนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
ของราษฎรในเขตเทศบาล เพื่ อให ราษฎรได มี ส วนร วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ ของราษฎรในท องถิ่ นโดยตรง
นอกจากนี้ สมควรปรับปรุ งการปฏิบัติงานของสภาเทศบาลให เหมาะสมและสอดคลองกันดวย จึ งจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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พระราชกฤษฎี กาแก ไขบทบั ญ ญั ติ ให สอดคล องกั บ การโอนอํา นาจหน าที่ ของส วนราชการให เป นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐๗
มาตรา ๖๓ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ ใหแกไขคําวา “กรมมหาดไทย”
เป น “กรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ ”นและคําว า“อธิ บดี กรมโยธาเทศบาล” เป น“อธิ บดี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ”ง
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา
โอนกิ จการบริ หารและอํานาจหน าที่ ของส วนราชการให เป นไปตามพระราชบั ญญั ติ ปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม นั ว้ นแล
และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนง
หรือผู ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ
ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ที่ โอนไปดวย ฉะนั้ น เพื่ ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญิแญัละต
พระราชกฤษฎี กาดั ง กล าว จึ ง สมควรแก ไขบทบั ญญั ติ ของกฎหมายให สอดคลองกั บการโอนส วนราชการ
เพื่ อให ผู เกี่ ยวข องมี ความชั ดเจนในการใช กฎหมายโดยไม ต องไปค นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน าที่ ว าตามกฎหมาย
ใด
ไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว
โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัตนิหาที่
ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจ
ที่มีการตัดโอนจากสวนราชการ เดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๐๘
มาตรา ๔๖ บรรดาสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ซึ่ ง ดํารงตําแหน ง อยู ในวั น ที่ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช บั ง คั บให ดํารงตําแหน ง ต อไปจนกว าจะครบวาระหรื อ
มีการยุบสภาเทศบาล ในกรณีเชนวานี้ ใหบทบัญญัติในสวนที๒่ บทที่ ๑ สภาเทศบาลและบทที่ ๒ คณะเทศมนตรี
ในสวนที่ ๔ เทศบัญญัติ และในสวนที่ ๖ การควบคุมเทศบาลแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
กอนการแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญันีต้ ิ
มาตรา ๔๗ ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ มิใหนําบทบัญญัติ
ในมาตรา ๔๘ เบญจ (๒) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาใชบังคับกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

๑๐๗
๑๐๘
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มาตรา ๔๘ บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่กําหนดการจายเงินเดือน
เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอื่ นของนายกเทศมนตรี เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี การจายเงินคาปวยการแกประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ ยประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้ งขึ้ น ที่ใงคั
ชบบั
อยู กอนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ ใหใชตอไปจนกวาจะไดมีการออกระเบียบตามมาตรา
๔๘ จตุวีสติ และมาตรา
๖๘ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
กําหนดรูปแบบการบริหารเทศบาลเปนสองรูปแบบ คือ รูปแบบคณะเทศมนตรีและรูปแบบนายกเทศมนตรีเพื่ อให
การบริหารเทศบาลเปนไปในรูปแบบเดียวกัน โดยใหนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของประชาชนและ
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นประกอบกับมีบทบัญติญั
บางมาตรายั งไม เหมาะสมกั บการบริ หารงานของเทศบาล เพื่ อให การบริ หารงานของเทศบาลเป นไปด วยความเรี ยบร อย
และมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๐๙
มาตรา ๔๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล มีบทบัญญัติ
บางประการไมเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบันเปนการจํากัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งแล
ะ
สิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนดุลพินิจของประชาชนโดยเสรีจึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

๑๐๙
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พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗
เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหารของตําบล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้เรียกวา“พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่ อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หนวยการบริ หารราชการส วนท องถิ่ ”น หมายความว า เทศบาล สุ ขาภิ บาลและราชการส วนท องถิ่ นอื่ น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย

๑
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“ตําบล” หมายความว า ตําบลตามกฎหมายว าด ว ยลั กษณะปกครองท องที่ ที่ อยู นอกเขต
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และในกรณีที่ตําบลใดมีพื้นที่อยูทั้งในและนอกเขตหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่ น ใหหมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
“คณะผูบริหาร” ๒ (ยกเลิก)
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบี ยบ ข อบั งคั บ หรื อประกาศที่ มี ผลเป นการทั่ วไปเมื่ อได ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล ว
ใหใชบังคับได
หมวด ๑
สภาตําบล
มาตรา ๖ ในตําบลหนึ่งใหมีสภาตําบลสภาหนึ่งมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล
สวนที่ ๑
สมาชิกสภาตําบล
มาตรา ๗ สภาตําบลประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงไดแก กํานัน ผูใหญบานของทุกหมูบาน
ในตําบลและแพทยประจําตําบล และสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในแตละหมูบานในตําบลนั้นเปนสมาชิก
สภาตําบลหมูบานละหนึ่งคน
มาตรา ๘๓ ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทงถิอ ่น
มาตรา ๙๔ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของตําบลที่สมัคร
รับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
มาตรา ๔ นิ ยามคําว า “คณะผู บริ หาร” ยกเลิ กโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖
๓
มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔
มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒
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(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถิ่ น
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหรทา องถิ่น
เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่ กระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครอ
ง
สวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นเชนเดียวกับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๑๐ ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๑ สมาชิ กสภาตําบลซึ่ งได รับเลือกตั้ งมีวาระอยู ในตําแหนงคราวละสี่ ปนับแต วันเลือกตั้ ง
ในกรณีที่สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิไดมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งขึ้นใหม ใหสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงปฏิบัติหนาที่ไดตอไป
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ น จากตําแหน ง ตามวาระ สมาชิ กสภาตําบลซึ่ ง ได รั บเลื อกตั้ ง
พนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับแต
วันลาออก
(๓) มีการยุบสภาตําบล
(๔)๕ เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับสภาตําบลที่ตนดํารงตําแหนง
หรือในกิจการที่กระทําใหแกสภาตําบลนั้น
(๕) สภาตํา บลมี มติ ใ ห พ น จากตํา แหน ง โดยเห็ น ว ามี ค วามประพฤติ ใ นทางที่ จะนํา มา
ซึ่งความเสื่อมเสียประโยชนของตําบล มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
สภาตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู
(๖) นายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา๙ หรือมิไดอยูประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน
เกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๗) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาบกพรองในทาง
ความประพฤติ
วรรคสอง๖ (ยกเลิก)

๕
๖

74

มาตรา ๑๒ (๔) แก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๒ วรรคสอง ยกเลิ กโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล(ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๑๓๗ เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะครบวาระการดํารง
ตําแหนงใหมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระ
มาตรา ๑๔๘ เมื่ อตําแหน งสมาชิ กสภาตําบลซึ่ งได รั บเลื อกตั้ งว างลงเพราะเหตุ อื่ นใดนอกจากครบวาระ
ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระการดํารงตํ
าแหนง
ที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
สมาชิ กสภาตําบลผู ซึ่ ง ได รับเลื อกตั้ ง แทนนั้ นให อยู ในตําแหน งได เพี ยงเท าวาระที่ เ หลื ออยู
ของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๕ เมื่ อมีการยุ บและรวมเขตหมู บ านตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ ใหสมาชิก
สภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้ งของหมูบานเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือั้ งกต
อยู ตอไป
จนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒
เมื่ อมีการแยกพื้ นที่ บางสวนของหมูบานใดขึ้ นเปนหมู บานใหม ใหสมาชิกสภาตําบลซึ่ งไดรับเลือกตั้ ง
ของหมู บ านเดิ มยั งคงเป นสมาชิ กสภาตําบลซึ่ งได รั บเลื อกตั้ งอยู ต อไป โดยให สมาชิ กสภาตําบลทีนาอยู
่ มี ภู ม ในหมู
ิ ลําเ  บ านใด
เปนสมาชิกสภาตําบลของหมูบานนั้นจนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และใหนายอําเภอจัดใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดทั้งหมูบานเดิมและหมูบาน
ที่ จัดตั้ งขึ้ นใหม เพื่ อเป นสมาชิ กสภาตําบลที่ หมู บานนั้ นตั้ งอยู ในเขต ภายในหกสิ บวั นนั บแต วันทีศตั
่ ประกา
้ งหมู บ านใหม
และใหผู ไดรั บเลือกตั้ งอยู ในตําแหนงเทากับวาระที่ เหลืออยู ของสมาชิ กอื่ นในตําบลนั้ น เวนแตวาระการ
ดํารงตําแหนง
๙
ที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
วรรคสาม๑๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๖ สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบลคนหนึ่ง
ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล
รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
รองประธานสภาตําบลพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนงตามวรรคสอง เมื่อ
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับแต
วันลาออก
(๒) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา ๑๒

มาตรา ๑๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๙
มาตรา ๑๕ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐
มาตรา ๑๕ วรรคสาม ยกเลิ กโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล(ฉบั บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๗
๘
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มาตรา ๑๗ ประธานสภาตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาตําบล และมีหนาที่ดําเนินการประชุม
ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
รองประธานสภาตําบลมีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเมื่อประธานสภาตําบลไมอยู
ในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภาตําบลมอบหมาย
เมื่ อประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไม อยู ในที่ ประชุ มให สมาชิ กสภาตําบล
ที่มาประชุมเลือกกันเองเปนประธานในการประชุมคราวนั้น
มาตรา ๑๘ ใหมีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมตองมีสมาชิก
สภาตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกสภาตําบลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๙ สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซึ่ งแตงตั้ งจากขาราชการที่ ปฏิบัติงาน
ในตําบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา๘
ใหนายอําเภอเปนผูแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภาตําบล
มาตรา ๒๐ เลขานุ การสภาตํา บลมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานธุ รการและการจั ด การประชุ ม
และงานอื่นใดตามที่สภาตําบลมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาตําบลและเลขานุการ
สภาตําบลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
สวนที่ ๒
อํานาจหนาที่ของสภาตําบล
มาตรา ๒๒ สภาตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณ
ของสภาตําบล เสนอแนะสวนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบลปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตําบล
ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๒๓ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายในตําบล ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๓) จั ดให มี และรั กษาทางระบายน้ํา และรั กษาความสะอาดของถนน ทางน้ําทางเดิ น และที่ สาธารณะ
รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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(๔) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
มาตรา ๒๔๑๑ กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ตองไมเปนผู มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากั บสภาตําบลที่ ตนดํารงตําแหนงหรือในกิ จการที
่ กระทํา
ใหแกสภาตําบลนั้น
ในกรณีที่กํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลกระทําการฝาฝนตามที่บัญญัติในวรรคหนึ่ง
ใหผู วาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผู ใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล แล
แตวกรณี
โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสม
กับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
มาตรา ๒๕ ในการปฏิ บั ติ หน าที่ ข องกํานั น และผู ใหญ บ านตามกฎหมายว าด ว ยลั กษณะ
ปกครองทองที่ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่กําหนดไวแลวในแผนพัฒนาตําบล ใหกํานันและผูใหญบานดํานการ
เนิ
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาตําบล
มาตรา ๒๖ ในการจัดทําโครงการหรื อแผนงานของส วนราชการหรื อหนวยงานใดในพื้ นที่ ตําบลใด
ใหสวนราชการหรือหนวยงานนั้นคํานึงถึงแผนพัฒนาตําบลนั้นดวย
มาตรา ๒๗ ในการปฏิ บั ติหน าที่ ของสภาตําบล ให ประธานสภาตําบลเป นผู รั บผิ ดชอบดําเนิ นกิ จการ
ตามมติของสภาตําบล แตสภาตําบลอาจมอบหมายใหสมาชิกสภาตําบลผูอื่นดําเนินกิจการแทนเฉพาะกรณีได
ในการทํานิติกรรมของสภาตําบล ใหประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบลและสมาชิกสภาตําบล
อีกหนึ่งคนรวมกันมีอํานาจกระทําการแทนสภาตําบล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๒๘ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด สภาตําบลอาจทํากิจการนอกเขต
สภาตําบล หรื อรวมกับสภาตําบล องค การบริหารสวนตําบล องคการบริ หารส วนจั งหวั ด หรือหนวยการบริหารราชกา
ร
ส วนท องถิ่ นอื่ นเพื่ อทํากิ จการร วมกั นได เมื่ อได รั บความยิ นยอมจากสภาตําบล องค การบริ หารส วนตําบล
การบริ
องคหาร
สวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของและกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทํา
และเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน

๑๑

มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ ง แกไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญัติ สภาตําบลและองคการบริ หารส วนตําบล(ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สวนที่ ๓
รายไดและรายจายของสภาตําบล
มาตรา ๒๙ สภาตําบลมี รายได ซึ่ ง องค ก ารบริ หารส ว นจั ง หวั ด จั ด สรรให ต ามหลั กเกณฑ
ที่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่น
อันเกิดจากการฆาสัตวที่จัดเก็บไดในตําบลนั้น
(๒) ค าธรรมเนี ยม ค าใบอนุญาต และค าปรั บ ตามที่ จะมี กฎหมายกําหนดไว ที่ จั ดเก็ บได ในตําบลนั้ น
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันที่เก็บเพิ่ มขึ้ นตามขอบัญญัติ
จังหวัดในเขตตําบลนั้น
(๔) ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องคการบริการสวนจังหวัดไดรับจัดสรร
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร
(๖) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน ที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร
มาตรา ๓๐ ทุกปงบประมาณใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกสภาตําบลเปนเงินอุดหนุน
มาตรา ๓๑ สภาตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากทรัพยสินของสภาตําบล
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภคของสภาตําบล
(๓) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให
(๔) เงินอุดหนุนและรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
(๕) รายไดอื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนของสภาตําบล
มาตรา ๓๒ รายไดของสภาตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากร และไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๓๓ สภาตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจาง
(๓) เงินคาตอบแทนอื่นๆ
(๔) คาใชสอย
(๕) คาวัสดุ
(๖) คาครุภัณฑ
(๗) คาที่ดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ
78
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(๘) คาสาธารณูปโภค
(๙) เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น
(๑๐) รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว
มาตรา ๓๔ เงินคาตอบแทนประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบล สมาชิกสภาตําบลและ
เลขานุการสภาตําบล ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ ายประจําป และงบประมาณรายจ ายเพิ่ มเติ มของสภาตําบล
ใหจัดทําเปนขอบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ถาในระหวางปงบประมาณใด รายจายซึ่งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจายประจําปนั้ น
หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณใหจัดทําขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
เมื่ อสภาตําบลจัดทํารางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบังคับงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมเสร็จแลว ใหเสนอนายอําเภอเพื่ออนุมัติ
ถาข อบังคั บงบประมาณรายจ ายประจําปออกไมทันปใหม ใหใชข อบังคั บงบประมาณรายจ ายประจําป
กอนนั้นไปพลางกอน
มาตรา ๓๖ ให กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว าด วยการคลั ง การงบประมาณ การรั กษาทรั พย สิ น
การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมา
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่นๆ ของสภาตําบล ใหสภาตําบล
ตองปฏิบัติดวยก็ได
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงลักษณะของพื้นที่ จํานวนประชากร
รายได ความคลองตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบลดวย
มาตรา ๓๗ ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่นๆ
ของสภาตําบล
สวนที่ ๔
การกํากับดูแลสภาตําบล
มาตรา ๓๘ นายอําเภอมี อํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ ของสภาตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับของทางราชการ
ในกรณีที่ปรากฏวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย กอหรืออาจกอ
ใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ นายอําเภอมีอํานาจยับยั้ง
การดําเนินการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวไดและรายงานไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ในกรณีที่ ผู วาราชการจั งหวั ดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลไม ชอบด วยกฎหมาย ก อหรื ออาจกอ
ใหเกิดความเสี ยหายแกทางราชการ หรือไม เปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ ผู วาราชการจั งหวัดมีนาจ
อํา
สั่งการใหสภาตําบลระงับการดําเนินการดังกลาว
ในกรณีที่ ผู วาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการของสภาตําบลเปนไปโดยชอบแลว ใหผู วาราชการ
จังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอําเภอ แตถานายอําเภอไมรายงานผูวาราชการจังหวัดภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ยับยั้ง หรือผูวาราชการจังหวัดไมวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ใหการยับยั้งของ
นายอําเภอและอํานาจสั่งการของผูวาราชการจังหวัดเปนอันสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
มาตรา ๓๙ หากปรากฏวาสภาตําบลกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ ผูวาราชการจังหวัดอาจสั่งยุบ
สภาตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ และเมื่อผูวาราชการจังหวัดสั่งยุบสภาตําบลแลว ใหสภาตําบลยังคง
ประกอบดวยสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงทั้งหมดจนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งใหม

ในกรณี ที่ การยุ บสภาตํา บลตามวรรคหนึ่ งเป น ผลจากการกระทํา ของกํา นั น ผู ใ หญ บ าน
หรือแพทยประจําตําบล ซึ่ งเปน สมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน ง หรือบุคคลดังกลาวได รวมกระทําการดวย
ใหผูวาราชการจังหวัด สั่ งใหบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนงกํานัน ผู ใหญบาน หรือแพทยประจําตําบลวแต
แล กรณี
โดยใหถือวาเปนการใหออกจากตําแหนงเพราะบกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสม
กับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และถาสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงเหลืออยูไมถึงกึ่ งหนึ
่ง
ของสมาชิ กสภาตําบลโดยตําแหน งทั้ งหมดให ผู ว าราชการจั ง หวั ด แต ง ตั้ ง บุ คคลตามจํานวนที่ เห็ น สมควร
เขารวมปฏิบัติหนาที่กับสมาชิกสภาตําบล โดยตําแหนงที่เหลืออยูจนกวาจะมีการเลือกตั้งกํานัน ผูใหญบ าน
หรือแพทยประจําตําบลและสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งใหม
หมวด ๒
องคการบริหารสวนตําบล
มาตรา ๔๐ สภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ ลวงมาติดตอกันสามป
ี
เฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือตามเกณฑรายไดเฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเปนองคการบริหาร
ส วนตําบลได โดยทําเป นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ในประกาศนั้ นให ระบุ ชื่ อ
และเขตขององคการบริหารสวนตําบลไวดวย
การเปลี่ยนแปลงเกณฑรายไดเฉลี่ยของสภาตําบลตามวรรคหนึ่งใหทําเปนประกาศของกระทรวง
มหาดไทยและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑ สภาตําบลที่ไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา๔๐ ใหพนจากสภาพ
แหงสภาตําบลนับแตวันที่ไดประกาศจัดตั้งขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลเปนตนไป
บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาที่ของสภาตําบลตามวรรคหนึ่ง
ใหโอนไปเปนขององคการบริหารสวนตําบล
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มาตรา ๔๑ ทว๑๒
ิ สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น โดยใหนํามาตรา๔๐
และมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ตร๑๓
ี สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นอื่นที่มีเขตติดตอกัน ภายในเขตอําเภอเดียวกันไดตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น
โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นไวใน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย
ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการรวมตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ จัตวา๑๔ ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบลทั้งหมดและองคการ
บริหารสวนตําบลใดที่มีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคน โดยใหรวมพื้นที่เขากับองคการบริหารสวนตําบลอื่น
หรื อหน วยการบริหารราชการสวนท องถิ่ นที่ มี เขตติดต อกั นภายในเขตอําเภอเดี ยวกั นภายในเกาสิบวั นนั บแตี่ มวี เหตุ
ั นท
ดังกลาว
การรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใดตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น
การสํารวจเจตนารมณของประชาชนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
องคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคนแตมีสภาพพื้นที่เปนเกาะหรือ
โดยสภาพทางภูมิศาสตรไมสามารถติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ที่จะไปรวมไดโดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งกับองคการบริหารสวนตําบลนั้นก็ได
ใหนํามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการยุบและรวม
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ เบญจ๑๕ สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลอาจแยกพื้นที่บางสวนไปรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หรือรับพื้นที่บางสวนของสภาตําบล
หรือองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นมารวมดวยได โดยทําเปนประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทยและให กําหนดเขตใหม ของหน วยการบริ หารราชการส วนท องถิ่ นไว ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด วย
การสํารวจเจตนารมณเกี่ ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้ นที่ ในเขตสภาตําบล หรือองคการ
บริ หารส วนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการส วนทองถิ่ นตามวรรคหนึ่ งใหเปนไปตามที่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๔๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที๓่ ) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึ่ ง แก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตํา(ฉบั
บล บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๔
มาตรา ๔๑ จัตวา แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๕
มาตรา ๔๑ เบญจ เพิ่ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๒

๑๓
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การโอนงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิเรียกรอง หนี้ เจาหนาที่ของสภาตําบล หรือพนักงานสวนตําบล
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ใหสภาตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นผูโอนและผู รับนโอ
ตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไมไดใหเปนไปตามที่ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด
มาตรา ๔๑ ฉ๑๖ ในกรณีที่มีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี มาตรา ๔๑ จัตวา
หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเปนเหตุใหตองเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ให ดําเนิ นการเลื อกตั้ งเพื่ อใหมี สมาชิ กครบจํานวนตามที่ กฎหมายกําหนด และใหผู ไดรั บเลือกตั้ งอยู ใหน
นตํางแเทากับ
วาระที่เหลืออยูของสมาชิกอื่นในหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เลืหออยู
ไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสมาชิกของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้นประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอ ยู
มาตรา ๔๒๑๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการเทศบาล อาจจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล
ขึ้นเปนเทศบาลไดโดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย
องคการบริหารสวนตําบลที่ ไดจัดตั้ งเปนเทศบาลตามวรรคหนึ่ ง ใหพนจากสภาพแหงองคการบริหาร
ส วนตําบล รวมทั้ งให สมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาองค การบริ หารส วนตําบลสิ้ นสุ ดลง และนายกองค การบริ หารสบล
วนตํา
พนจากตําแหนงนับแตวันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเปนเทศบาลเปนตนไป
บรรดางบประมาณ ทรั พย สิ น สิ ทธิ สิ ทธิ เ รี ยกร อง หนี้ พนั กงานส ว นตําบลและลู กจ าง
ขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปเปนของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น
บรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลที่ไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลวใหยังคงใชบังคับ
ไดตอไปเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม
มาตรา ๔๓ องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
มาตรา ๔๔๑๘ องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายก
องคการบริหารสวนตําบล
สวนที่ ๑
สภาองคการบริหารสวนตําบล
มาตรา ๔๕๑๙ สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวนหมู บ านละสองคน ซึ่ งเลื อกตั้ งขึ้ นโดยราษฎรผู มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งในแต ละหมู บ านในเขตองค การบริ วนตํ
หารส
าบลนั้ น
มาตรา ๔๑ ฉ เพิ่ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที๕)
่ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๘
มาตรา ๔๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๙
มาตรา ๔๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๖

๑๗
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ในกรณีที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น
ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใด
มีเพียงสองหมู บานใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวน
หมูบานละสามคน
หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๔๖๒๐ สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ให ความเห็ นชอบแผนพัฒนาองค การบริ หารส วนตําบล เพื่ อเป นแนวทางในการบริ หารกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
มาตรา ๔๗๒๑ ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม
มาตรา ๔๗ ทวิ๒๒ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของตําบลที่สมัคร
รับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถิ่ น
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหรทา องถิ่น
เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่ กระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครอ
ง
สวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๔๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๒
มาตรา ๔๗ ทวิ แก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตํา(ฉบั
บล บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๐

๒๑
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มาตรา ๔๗ ตร๒๓
ี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ถึ งคราวออกตามอายุ ของสภาองค การบริหารส วนตําบล หรื อมี การยุ บสภาองค การ
บริหารสวนตําบล
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ
(๔) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๕) มิไดอยูประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกตั้งเปนระยะเวลาติดตอกันเกินหกเดือน
(๖) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนตําบลนั้น
เปนคู สัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้ นหรือที่องคการบริหารสวนตําบลนั้กระทํ
นจะ า
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา๔๗ ทวิ
(๘) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทาง
ที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนตําบล หรือกระทําการอันอมเสี
เสื่ ย
ประโยชน ของสภาองค การบริ หารสวนตําบล โดยมี สมาชิ กสภาองคการบริ หารส วนตําบลจํานวนไม น อยกว าหนึ่ งในสาม
ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาองคการบริการสวนตําบล
พิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทั้ งหมดเท าที่ มี อยู ทั้ งนี้ ถ าสมาชิกสภาองค การบริ หารส วนตําบลผู นั้ นมิ ได อุ ทธรณ หรื อโต แยงมติ
ภาองค
ของสการบริ หาร
สวนตําบล ภายในกําหนดเวลาอุทธรณหรือโตแยงใหสมาชิกสภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ
หรือโตแยงดังกลาว
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดสิ้นสุดลงตาม (๘) ผูนั้น
อาจอุทธรณหรือโตแยงมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลไปยังนายอําเภอไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ ราบ
ับทร
มติของสภาองคการบริหารส วนตําบล โดยระบุขออุทธรณหรือขอโต แยงและข อเท็จจริงหรือขอกฎหมายประกอบดวย
และใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยให เสร็จสิ้ นภายในสามสิบวันนั บแตวันที่ ได รับคําอุทธรณหรือโตแยวิ นงคํิจาฉัย
ของนายอําเภอใหเปนที่สุด
(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เมื่อมีขอสงสัยเกี่ ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดสิ้ นสุดลงตาม
(๔)
(๕) (๖) หรือ (๗) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนที่สุด
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้ นสุดลงตาม(๙) พรอมกันทั้ งหมด
ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล

๒๓
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มาตรา ๔๗ ตรี แก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตํา(ฉบั
บล บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน
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มาตรา ๔๘ สภาองค การบริ หารส วนตําบลมี ประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ ง ซึ่ งเลื อกจาก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงตั้ งประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล
มาตรา ๔๙๒๔ ประธานสภาและรองประธานสภาองค การบริ หารส ว นตําบลดํารงตําแหน ง
จนครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล
มาตรา ๕๐๒๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา๔๙ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
(๓) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา๙๒
ผู ซึ่ งผู วาราชการจังหวัดสั่ งใหพนจากตําแหนงตาม
(๓) จะดํารงตําแหน งประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกไมได ตลอดอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้ น
มาตรา ๕๑ เมื่ อตําแหน ง ประธานหรื อรองประธานสภาองค การบริ หารส ว นตําบลว างลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแทน
ตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ ตําแหนงนั้ นวางลงและใหผูซึ่ งไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนง
ไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๕๒๒๖ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ ดําเนินการประชุมและดําเนิน
กิจการอื่นใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ชวยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติการตามหนาที่ และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
ในกรณี ที่ ไมมี ประธานสภาองคการบริ หารสวนตําบลหรื อประธานสภาองค การบริหารส วนตําบลไม อยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหทีน่แาทน
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม
ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ มาประชุมเลือกกันเองเพื่ อทําหนาที่ ประธานในที่ ประชุมสําหรับการปร
ะชุม
ในครั้งนั้น
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งใด ถาผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสั่งปดประชุม
กอนหมดระเบียบวาระการประชุม แตมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอยูในที่ประชุมครบองคประชุมและ
มาตรา ๔๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๖
มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๔
๒๕
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเทาทีอยู
่มี 
ในที่ ประชุมเสนอใหเปดประชุม ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบ
วาระการประชุมหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลจะไดมีมติใหปดประชุม และใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่
มาใชบังคับกับกรณีดังกลาว๒๗
มาตรา ๕๓๒๘ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหาร
สวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่ สมัย วันเริ่ มสมัยประชุมสามั ญประจําป ใหสภาองค การบริหารสวนตําําบลก
หนด
นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
กรณีที่ สภาองคการบริ หารสวนตําบลไมอาจจัดใหมี การประชุมครั้ งแรกไดตามกําหนดเวลา
ในวรรคสอง หรื อมี การประชุ มแต ไม อาจเลื อกประธานสภาองค การบริ หารส วนตําบลได นายอําเภออาจเสนอผู ว าารราชก
จังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตอง
ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ
มาตรา ๕๔ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
ส วนตําบลตามสมัยประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม
ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหนายอําเภอเปนผูเรียกประชุม และเปนผูเปดหรือปดประชุม
มาตรา ๕๕๒๙ นอกจากสมัยประชุ มสามัญแลว เมื่ อเห็นว าเปนการจําเปนเพื่ อประโยชนขององคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู
อาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอเปดประชุมวิสามัญ ถาเห็นสมควรใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได
สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาต
จากนายอําเภอ

มาตรา ๕๒ วรรคหา แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๙
มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๗
๒๘
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มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
มาประชุมไมนอยกว ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้ งหมดเทาที่ มีอยู จึ งจะเปนปองค
ระชุม
ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับกับการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๖/๑๓๐ ในที่ ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
มีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลในเรื่องใดอันเกี่ยวกับ
งานในหนาที่ได
มาตรา ๕๗๓๑ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่ งเปนเลขานุการสภาองคการบริหารส วนตําบล โดยมี หนาที่ รับผิดชอบงานธุรรกา
และจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความรู
ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อครบอายุของสภาองคการบริหาร
ส ว นตําบล หรื อเมื่ อมี การยุ บสภาองค การบริ หารส ว นตําบล หรื อ สภาองค การบริ หารส ว นตํา บลมี มติ
ใหพนจากตําแหนง
สวนที่ ๒
นายกองคการบริหารสวนตําบล๓๒
มาตรา ๕๘๓๓ ใหองคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๕๘/๑๓๔ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
และตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๒) สําเร็ จการศึ กษาไม ต่ํากว ามัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาตําบล
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
๓๐
๓๑
๓๒

๓๓
๓๔

มาตรา ๕๖/๑ เพิ่ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที๕)
่ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
สวนที่ ๒ นายกองคการบริหารสวนตําบล ชื่อของสวนที่ ๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๘/๑ เพิ่ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที๕)
่ พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(๓) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถิ่ น
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผูบริหาร
ทองถิ่น
เพราะเหตุที่ มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่ กระทํากับองคกรปกครองสวนทถิ่ นอง
ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
มาตรา ๕๘/๒๓๕ ให น ายกองค การบริ หารส ว นตําบลดํารงตําแหน งนั บตั้ ง แต วั นเลื อกตั้ ง
และมีระยะการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๕๘/๓๓๖ นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้ งรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายไดไมเกินสองคน และอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลคนหนึ่งซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือเจาหนาที่ของรัฐได
มาตรา ๕๘/๔๓๗รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๕๘/๑
มาตรา ๕๘/๕๓๘ กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับหนาที่ ใหประธานสภาองคการบริหาร
ส วนตําบลเรี ยกประชุ มสภาองค การบริ หารส วนตําบลเพื่ อให นายกองค การบริ หารส วนตําบลแถลงนโยบายต อสภาองค
าร ก
บริ หารส วนตําบล โดยไม มี การลงมติ ทั้ งนี้ ภายในสามสิ บวั นนั บแต วั นประกาศผลการเลื อกตั้ งนายกองครส
การบริ
วนตํหาบล
า
กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลถูกยุบตามมาตรา๕๓ หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวน
ซึ่งปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร นายกองคการบริหารสวนตําบล
จะดําเนินการไปพลางกอนเทาที่ จําเปนก็ได เมื่ อไดมีการเลือกประธานสภาองคการบริ หารสวนตําบลแลว ให
ระธาน
ป
สภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
แถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหกระทําโดยเปดเผย โดยนายก
องคการบริหารสวนตําบลตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทุกคนที่มาประชุมดวย
หากนายกองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลได
ใหนายอําเภอแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาองคการ
มาตรา ๕๘/๒ แก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๕๘/๓ เพิ่ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที๕)
่ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๗
มาตรา ๕๘/๔ เพิ่ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที๕)
่ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๘
มาตรา ๕๘/๕ เพิ่ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที๕)
่ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๕
๓๖
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บริหารสวนตําบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกองคการบริหารสวนตําบลไดแถลง
นโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป
คําแถลงนโยบายของนายกองค การบริ หารส วนตําบลและรายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ งาน
ตามนโยบาย ใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย
มาตรา ๕๘/๖๓๙ นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูซึ่ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลและมีสิทธิแถลง
ขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๕๘/๗๔๐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที
ประชุ
่ ม
สภาองค การบริ หารส วนตําบล เพื่ อให นายกองค การบริ หารส วนตําบลแถลงข อเท็ จจริ งหรื อแสดงความคิ ดเห็ นในป
า ญห
เกี่ยวกับการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยไมมีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและใหประธานสภาองคการ
บริ หารส วนตําบลกําหนดวั นสําหรั บการอภิ ปรายทั่ วไปซึ่ งต องไม เร็ วกว าห าวั นและไม ช ากว าสิ บห าวัวันนนัทีบ่ ไแต
ด รั บญั ตติ
แลวแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ
การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทําไดครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง
มาตรา ๕๙๔๑ นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ
และขอบังคับของทางราชการ
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย
(๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๕๘/๖ เพิ่ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที๕)
่ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๘/๗ เพิ่ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที๕)
่ พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๑
มาตรา ๕๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๙
๔๐
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มาตรา ๖๐๔๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปนผู บังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบล
อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไป
ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกองคารก
บริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่ งใด แตงตั้ งใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่ อยางใด ใหผู รักษาราชการแทนทําหนาที่ กรรมการหรือมีอํานาจห
นาที่
เชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบลในระหวางรักษาราชการแทนดวย
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
จะพึงปฏิ บัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบัง คับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่ งใด หรื อมติของ
คณะรั ฐมนตรี ในเรื่ องใด ถ ากฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข อบั งคั บ ข อบั ญญั ติ หรื อคําสั่ งนั้ น หรื อมติ ของคณะรัี ในเรื
ฐมนตร
่ องนั้ น
ไม ได กําหนดในเรื่ องการมอบอํานาจไว เป นอย างอื่ น นายกองค การบริ หารส วนตําบลอาจมอบอํานาจ โดยทําเป นั งสืหน
อ
ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได แตถามอบให
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและ
ประกาศใหประชาชนทราบ
การปฏิ บั ติราชการแทนนายกองค การบริ หารส วนตําบลตามวรรคห า ต องกระทําภายใตการกํากั บดู แล
และกรอบนโยบายที่นายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว
มาตรา ๖๐/๑๔๓ ใหมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่ งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล
และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาที่ อื่นตามที่ มีกฎหมายกําหนด
หรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
มาตรา ๖๑๔๔

(ยกเลิก)

มาตรา ๖๒๔๕

(ยกเลิก)

มาตรา ๖๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖๐/๑ เพิ่ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที๕)
่ พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๔
มาตรา ๖๑ ยกเลิ กโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที๓)
่ พ.ศ. ๒๕๔๒
๔๕
มาตรา ๖๒ ยกเลิ กโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที๓)
่ พ.ศ. ๒๕๔๒
๔๒

๔๓
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มาตรา ๖๓๔๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๖๔๔๗ นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๔/๒
(๖) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา๘๗/๑ วรรคหา หรือมาตรา ๙๒
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๘) ราษฎรผู มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนผู มีสิทธิเลือกตั้ งที่ มาลงคะแนนเสียงเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลไมสมควรดํารงตําแหนองไป
ต
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕)
ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนที่สุด
ในระหวางที่ไมมีนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
มาตรา ๖๔/๑๔๘ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง
(๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนตําบล
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๔
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๔/๒
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๘) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา๙๒
ใหนําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ ยกเลิ กโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที๓)
่ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๘
มาตรา ๖๔/๑ แก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๖

๔๗
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มาตรา ๖๔/๒๔๙ นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(๒) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนตําบลนั้น
เปนคู สัญญาหรือในกิจการที่ กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้ น หรือที่ องคการบริหารสวนตําบลนัะกระทํ
้นจ า
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญ หรือเงินป พระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษะเดียวกันและมิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังลกาว
ตามวรรคหนึ่ง รับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา สภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาทองถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บัญญัติใหเปนโดยตําแหนง
มาตรา ๖๕๕๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน
สวนตําบล เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให นายกองค การบริ หารส วนตําบล รองนายกองค การบริ หารส วนตําบล ปลั ดองค การบริ หารส วนตําบล
และพนักงานสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลไดตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
เมื่อไดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบใหถือวา
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สวนที่ ๓
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้

๔๙
๕๐
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่ พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๒) รั กษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่ สาธารณะรวมทั้ งกําจั ด มู ลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๘)๕๑ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๙)๕๒ ปฏิบัติหนาที่ อื่ นตามที่ ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตามความจําเปนและสมควร
มาตรา ๖๘ ภายใต บังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(๓) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(๑๒)๕๓ การทองเที่ยว
(๑๓)๕๔ การผังเมือง

มาตรา ๖๗ (๘) แก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖๗ (๙) เพิ่ มโดยพระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล
(ฉบั บที๓)
่ พ.ศ. ๒๕๔๒
๕๓
มาตรา ๖๘ (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๕๔
มาตรา ๖๘ (๑๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๕๑

๕๒
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มาตรา ๖๙ อํานาจหน าที่ ขององค การบริ หารส วนตําบลตามมาตรา
๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้ น
ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ ของกระทรวง ทบวง กรม หรื อองค การหรื อหนวยงานของรั ฐ ในอั นที่ จะดําเนิ นกิจการใ
ดๆ
เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควร ในกรณีนี้
หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ
หรือหนวยงานของรัฐ นําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย
มาตรา ๖๙/๑๕๕ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไป
เพื่ อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของปร
ะชาชน
ในการจั ดทําแผนพั ฒนาองคการบริ หารส วนตําบล การจั ดทํางบประมาณ การจัดซื้ อจั ดจาง การตรวจสอบ การประเมิ น
ผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั
น้
และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการบริหารสวนตําบล
มีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทางราชการในตําบล
เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ
มาตรา ๗๑๕๖ องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบั ญญั ติองค การบริหารสวนตําบล เพื่ อใชบังคับ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล หรื อเมื่ อมีกฎหมายบั ญญัติใหองค การบริ หารส วนตําบลออกขอบัญญัติ หรือใหนาจ
มีอํา
ออกขอบัญญัติ ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิให
กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลตอไป
ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลใด ใหสงคืน
สภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตํ
บลา
ดังกลาว เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นใหม
หากนายอําเภอไมสงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคืนสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในสิบหาวัน

๕๕
๕๖
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มาตรา ๖๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที๕่ ) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๗๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน
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นับแตวันที่นายอําเภอไดรับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ใหถือวานายอําเภอเห็นชอบกับ
รางขอบัญญั ติองคการบริหารสวนตําบลนั้ น
เมื่ อสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาทบทวนรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
ตามวรรคสี่ แลว มีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในส
าม
ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและ
ประกาศเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แตถาสภาองคการ
บริ หารส วนตําบลไม ยื นยั นภายในสามสิ บวั นนั บแต วั นที่ ได รั บร างข อบั ญญั ติ องค การบริ หารส วนตําบลคืยอํ
นจากนา
าเภอ
หรือยืนยันดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู
ใหรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนอันตกไป
มาตรา ๗๒๕๗

การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการนั้น
เพื่ อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลอาจขอให
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจาก
ตนสังกัดเดิม ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตไดตามความจําเปน และในกรณีที่เปนาขราชการ
ซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตง้งตั
มาตรา ๗๓ องค การบริ หารสวนตําบลอาจทํากิ จการนอกเขตองค การบริ หารส วนตําบล หรื อร วมกั บ
สภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น
เพื่อกระทํากิจการรวมกันได ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบ
ริหาร
สวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและ
เปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน
สวนที่ ๔
รายไดและรายจายขององคการบริหารสวนตําบล
มาตรา ๗๔๕๘ ภาษี บํารุ งท องที่ ภาษี โรงเรือนและที่ ดิ น ภาษีป าย อากรการฆาสัตว และค าธรรมเนี ยม
รวมถึงผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว ทั้งนี้ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลใดเมื่อไดมีการจัดเก็บ
ตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนั้น

๕๗
๕๘

มาตรา ๗๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๗๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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ในการจั ดเก็ บภาษี บํารุ งทองที่ และภาษีโรงเรือนและที่ ดิ นขององค การบริ หารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ ง
ให นายกองคการบริ หารสวนตําบลมี อํานาจและหน าที่ เช นเดี ยวกั บอํานาจและหนาที่ ของนายกเทศมนตรี ตามกฎหมาย
วาดวยภาษีบํารุงทองที่และกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจและหนาที่ดังกลาวใหหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนก็ได
และใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดในมาตรา๘๑๕๙
มาตรา ๗๕ ภ าษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่ อนที่จัดเก็บไดในจังหวัดใด ใหจัดสรรใหแก
องคการบริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๗๖๖๐ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เพื่ อเก็ บภาษีอากรและค าธรรมเนียมเพิ่ มขึ้ นไม เกิ นร อยละสิบของภาษี อากร และคาธรรมเนี ยมประเภทใดประเภทหน
ึ่ ง
หรือทุกประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยูในองคการ
บริหารสวนตําบล
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุราซึ่งรานขายสุราตั้งอยูในองคการ
บริหารสวนตําบล
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันซึ่งสถานที่
เลนการพนันอยูในองคการบริหารสวนตําบล
การเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหปดทิ้ง
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
มาตรา ๗๗๖๑ รายไดจากคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เงินอากรประทานบัตร
ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว าด วยการประมง คาภาคหลวง และคาธรรมเนี ยมตามกฎหมายวาด วยปา ไม
และคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองคการบริหารสวนตําบลใด
ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนั้น
มาตรา ๗๘ คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมาย
วาดวยปโตรเลียม ทั้งนี้ ในองคการบริหารสวนตําบลใดเมื่อไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว
ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๗๔ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๗๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๑
มาตรา ๗๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๕๙
๖๐

96

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

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

มาตรา ๗๙ เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหารสวนตําบลใด
ใหแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๐๖๒ องคการบริหารส วนตําบลมีอํานาจออกข อบัญ ญัติองคการบริ หารส วนตําบล
เพื่อเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลร
ัษฎากร
ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ใหองคการบริหาร
สวนตําบลเก็บในอัตรารอยละศูนย
(๒) ในกรณีที่ ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหองคการบริหารสวนตําบล
เก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๘๑ องคการบริหารสวนตําบลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ งมีหนาที่ จัดเก็บภาษีอากร
หรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อองคการบริหารสวนตําบลก็ได ในกรณีเชนนี่ อ้ เมืไดหัก
คาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรมนั้นสงมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบล
มาตรา ๘๒ องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล
(๓) รายไดจากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล
(๔) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกําหนดไว
(๕) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให
(๖) รายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๘) รายไดอื่นตามที่จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล
มาตรา ๘๓ องคการบริหารสวนตําบลอาจกู เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคล
ตางๆ ได เมื่อไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล
การกูเงินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๘๔ รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยการตราเปน
พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร

๖๒

มาตรา ๘๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๘๕ องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจาง
(๓) เงินคาตอบแทนอื่นๆ
(๔) คาใชสอย
(๕) คาวัสดุ
(๖) คาครุภัณฑ
(๗) คาที่ดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ
(๘) คาสาธารณูปโภค
(๙) เงินอุดหนุนหนวยงานอื่น
(๑๐) รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว
มาตรา ๘๖๖๓ เงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไป
ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๘๗๖๔ งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขององคการบริหาร
สวนตําบล ใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตํลาบ
ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ถาในระหวางปงบประมาณใดรายจายซึ่ งกําหนดไวในงบประมาณไมพอใชจายประจําปนั้ น
หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ ใหจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติ
ม
เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลว ใหเสนอนายอําเภอเพื่อขออนุมัติ และใหนายอําเภอพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติดังกลาว
ถานายอําเภอไมอนุมัติตองแจงเหตุผลและสงคืนใหสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อพิจารณา
ทบทวนรางขอบัญญัตินั้ นใหม หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวนายอําเภอพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวานายอํ
เภอา
อนุมัติรางขอบัญญัติดังกลาว
ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําี ป
หรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการจังหวั
ดภายใน
กําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนตําบลแจงมติยืนยันเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
๖๓
๖๔
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ภายในสิบหาวัน ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น ใหผูวาราชการจังหวัดสงไปยั
นายอํ
ง าเภอ
เพื่อลงชื่ออนุมัติ ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้นใหรางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
หากพ นกําหนดเวลาดั งกลาวแล วยั งพิ จารณาไม แล วเสร็ จ ใหถื อวาผู วาราชการจังหวั ดเห็นชอบดวยกั บรบัาญงขญัอติ นั้ น
ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ ไดรับรางขอบััตญินญั้ น
เมื่ อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ถาสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาสภาองคการบร
ิหาร
สวนตําบลใหความเห็นชอบตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป
ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปในปงบประมาณที่แลวไปพลางกอน
ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได แตอาจ
แปรญั ตติ ได ในทางลดหรือตั ดทอนรายจ าย ซึ่ งมิ ได เป นรายจายที่ เป นเงิ นส งใช ต นเงิ นกู ดอกเบีหรื
้ ยเงิอนเงิกูน ที่ กําหนด
ใหจายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทํา
ดวยประการใดๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือโดยออมในการใช
งบประมาณรายจายจะกระทํามิได
มาตรา ๘๗/๑๖๕ ในกรณีที่ สภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับหลักการแหงรางขอบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ ายประจําป หรือร างขอบั ญญั ติงบประมาณรายจ ายเพิ่ มเติ ม ให นายอําเภอตั้ งคณะกรรมการคณะหนึ
ง ่
ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพื่ อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง โดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสํญาคั
ที่บัญญัติไวในรางขอบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ใหยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนป
ระโยชน
ของทองถิ่นและประชาชนเปนสําคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่ งสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคน และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคน โดยใหตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาองคการบริหาร
สวนตําบลมีมติไมรับหลักการและใหกรรมการทั้งหกคนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และมิไดเปน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
กรรมการครบจํานวนหกคน
ในกรณีที่ ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่ เปนกรรมการหรือประธานกรรมการไดภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ ได ใหนายอําเภอ
ตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่กรรมการหรือประธานกรรมการ
ดังกลาวใหครบตามจํานวน
๖๕

มาตรา ๘๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางขอบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแต
วันที่ ไดแตงตั้ งประธานกรรมการในคราวแรกแลวรายงานตอนายอําเภอ ในกรณีที่ คณะกรรมการไมสามารถพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว
แลวรายงานตอนายอําเภอ
ใหนายอําเภอสงรางขอบัญญัติที่ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ
ในวรรคสี่ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยเร็ว แลวใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอรางขอบัญญัติ
ดั งกล าวต อสภาองค การบริ หารส วนตําบลตามมาตรา๘๗ ภายในเจ็ ดวันนับแต วั นที่ ได รั บร างขอบั ญญั ติจากนายอําเภอ
หากนายกองคการบริหารสวนตําบลไม เสนอรางขอบัญญัตินั้ นต อสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในเวลาที่ กําหนด
ใหนายอําเภอรายงานตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อสั่งใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง
มาตรา ๘๗/๒๖๖ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากนายกองคการบริหาร
สวนตําบล หากสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไมเห็นชอบใหตรา
ข อบั ญญั ติ นั้ น ให ร างข อบั ญญั ติ นั้ นตกไป และให ใช ข อบั ญญั ติ งบประมาณรายจ ายในป งบประมาณป ที่ แลางก
วไปพล
อน
ในกรณีเชนวานี้ใหนายอําเภอเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล
มาตรา ๘๘ ระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการทรัพยสิน การซื้ อ การจาง
คาตอบแทน และคาจาง ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่นๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
ใหองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติดวยก็ได
ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงความเปนอิสระความคลองตัวและ
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดวย
มาตรา ๘๙ ให นําบทบั ญญั ติ มาตรา๓๗ มาใช บั งคั บกั บการตรวจสอบการคลั ง การบั ญชี หรื อการเงิ น
อื่นๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม
สวนที่ ๕
การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล
มาตรา ๙๐๖๗ ใหนายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ

๖๖
๖๗
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ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ ของนายอําเภอตามวรรคหนึ่ ง ใหนายอําเภอมีอํานาจเรียกสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน
ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองคการบริหารสวนตําบลมาตรวจสอบก็ได
เมื่อนายอําเภอเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลผูใดปฏิบัติการในทางที่อาจเปนการเสียหาย
แกองคการบริหารสวนตําบลหรือเสียหายแกราชการและนายอําเภอไดชี้แจงแนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม
ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนที่จะรอชามิได ใหนายอําเภอมีอํานาจออกคําสั่ งระงับการปฏิบัติราชการ
ของนายกองค การบริ หารส วนตําบลไว ตามที่ เห็ นสมควรได แลวใหรี บรายงานผู ว าราชการจั งหวัดทราบภายในสิาวับนห
เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว
การกระทําของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ฝาฝนคําสั่ งของนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณีตามวรรคสาม ไมมีผลผูกพันองคการบริหารสวนตําบล
มาตรา ๙๑๖๘ เพื่ อคุ มครองประโยชน ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือประโยชน
ของประเทศเปนสวนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อยุบสภาองคการบริหาร
สวนตําบลก็ได
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ผูวาราชการจังหวัด
มีอํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลและใหแสดงเหตุผลไวในคําสั่งดวย
เมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือถือวามีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขึ้นใหมภายในสี่สิบหาวัน
มาตรา ๙๒๖๙ หากปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองค การบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองค การบริ หารส วนตําบล กระทําการฝาฝน
ตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจ
หนาที่ใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล มีพฤติการณ
ตามวรรคหนึ่ งจริ ง ให นายอําเภอเสนอให ผู ว าราชการจั งหวั ดสั่ งให บุ คคลดั งกล าวพ นจากตําแหน ง วทัาราชการจั
้ งนี้ ผู งหวั ด
อาจดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมดวยก็ได คําสั่งของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด

๖๘
๖๙

มาตรา ๙๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๓ ให ถือว าบรรดากรรมการสภาตําบลผู ทรงคุ ณวุฒิ ตามประกาศของคณะปฏิวั ติ
ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เฉพาะที่อยูในเขต ตําบลตามพระราชบัญญัตินี้เปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้จกวนา
จะพนจากตําแหนงตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดที่อางถึงกรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิใหหมายถึงสมาชิก
สภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๕ สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ๓๒๖
ที่ ลงวั นที๑๓
่ ธั นวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด
มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดตั้งเปนองค
การ
บริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ให กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่ อสภาตําบลที่ จะจั ด ตั้ ง เป น องค การบริ หารส ว นตําบล
ตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางดําเนินการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาตรา๖ มาใชบังคับ
แกตําบลดังกลาว และใหสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที๓๒๖
่
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวจนถึงวันที่ มีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตํลาบ
ครั้งแรก
เมื่อจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหโอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือ
เงินอุดหนุน ทรัพย สิน สิทธิ สิทธิ เรียกร อง หนี้ และเจ าหนาที่ ของสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ทีฉบั
่ ๓๒๖
บ
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเปนขององคการบริหารสวนตําบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น
ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมิใหนําความในมาตรา ๕๘
วรรคสอง มาใชบังคับกับองคการบริหารสวนตําบลที่ จัดตั้ งขึ้ นตามวรรคหนึ่ งหรือตามพระราชบัญญัตินี้ และให
กํานัน
เปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
บัญญัติ บรรทัดฐาน
รองนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาตําบลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ทําใหการบริหารงาน
ไม สามารถดําเนินไปไดอย างมี ประสิ ทธิภ าพ ขาดความคลองตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะ
ของสภาตําบลและการบริหารงานของสภาตําบลเสียใหมใหสามารถรองรับการกระจายอํานาจไปสูประชาชน
ไดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งใหมีการยกฐานะสภาตําบลซึ่งมีรายไดตามเกณฑที่กําหนดขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล
ซึ่งเปนราชการสวนทองถิ่นได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘๗๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติในเรื่องอายุ
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล และของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลตามพระราชบัญัญติ
สภาตําบลและองค การบริ หารส วนตําบล .พศ ๒๕๓๗ ไม สอดคล องกั บบทบั ญญั ติ ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย
ซึ่ งแกไขเพิ่ มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่ มเติ(ฉบั
ม บที่ ๕) พุทธศักราช๒๕๓๘ สมควรแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๑
มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่มแรกเปนเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ มิใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ (๖) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับกับผู มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล และถาผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๙ (๖) ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ก็ใหพนจากตําแหนงตามมาตรา๙ (๖) นับแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๒๓ บรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ในกรณีที่ ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ งวางลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม
ไมตองดําเนินการเลือกตั้ งขึ้นแทนตําแหนงที่ วางและใหสภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเที่ มาีอทยู
ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งวางลงตามวรรคสอง และเปนประธานกรรมการ
บริหารหรือกรรมการบริหารดวย ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ที่ มีอยู เปนประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนั บแตวันที่ ตําแหนวงานังลง
้น
๗๐
๗๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนที่ ๔๘ ก/หนา ๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๔๐ ก/หนา ๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ใหประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซึ่งไดรับการเลือกขึ้นแทนนั้น ดํารงตําแหนงได
เทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนสมาชิกโดยตําแหนงพนจาก
สมาชิกภาพไปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิก
เทาที่มีอยู และบรรดากิจการที่สภาองคการบริหารสวนตําบลดังกลาวไดกระทําไปในอํานาจหนาที่กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหมีผลใชบังคับได
มาตรา ๒๕ ในระหวางที่ไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่ นหรือผู บริหารทองถิ่ น
ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
ส วนตําบลโดยอนุ โลม ทั้ งนี้ ให อํานาจหน าที่ ของผู ว าราชการจั งหวั ดตามกฎหมายว าด วยการเลื อกตั้ งสมาชิ
ภาเทศบาล
กส
เปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ และยกเวนไมตองเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา๔๕ ใหถือเขตหมูบานแตละหมูบาน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนเขตเลือกตั้ง
ใบสมัครและบัตรเลือกตั้ งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามที่ กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
มาตรา ๒๖ องคการบริหารสวนตําบลใดมีเหตุจะตองยุบและรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา๔๑ จัตวา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๑ จั ตวา ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ได วางหลั กการจั ดองคกรปกครองท องถิ่ นให เป นไปตามหลั กการปกครองตนเองยิ่ งขึ้ นและให สอดคล องกั บเจตนารมณ
ของประชาชนในทองถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการทองถิ่น ระบบองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย
วาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๒
มาตรา ๓๑ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบอายุองสภา
ข
องคการบริหารสวนตําบลหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล
๗๒
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มาตรา ๓๒ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารองคการ
บริ หารส วนตําบลซึ่ งดํารงตําแหนงอยู ก อนวั นที่ พระราชบัญญัติ นี้ ใช บังคับยั งอยู ในตําแหน งตอไป และให
ถือว าประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลและกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลเปนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้
บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่ งใดที่ ไดกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือกรรมการบริหาร
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นอางถึงคณะผูบริารห
นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งใด
ที่อางถึงขอบังคับตําบล ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคํสั่งานั้น
อางถึงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ คือ เนื่องจากในปจจุบันบทบัญญัติที่เกี่ ยวกับการจัดระเบียบ
บริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล.ศ.
พ ๒๕๓๗
มีเนื้อหาสาระที่ไมสอดคลองและไมเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบบริหารราชการขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยแมวาสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลจะเปนหนวยการปกครองพื้นฐานที่มี
ลักษณะเฉพาะอันเปนการแตกตางจากองคการปกครองสวนทองถิ่นอื่นก็ตาม แตบทบัญญัติบางประการก็ควรจะมี
ลั กษณะที่ เหมื อนกั น เช น คุ ณสมบั ติ ผู มีสิ ทธิ สมั ครรับเลื อกตั้ ง ระยะเวลาการเลื อกตั้ ง การขาดคุณสมบั
รประชุ
ติ กามสภา
องคการบริหารสวนตําบล การบริหาร และการกํากับดูแล เปนตน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๓
มาตรา ๓๗ บรรดาสมาชิกสภาตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะผู บริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอ ไป
จนกวาจะครบอายุของสภาตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี ชื่ อของส วนที๒่ ในหมวด ๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๘/๑ มาตรา ๕๘/๒ มาตรา ๕๘/๓
มาตรา ๕๘/๔ มาตรา ๕๘/๕ มาตรา ๕๘/๖ มาตรา ๕๘/๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๔/๑
มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๗/๑ มาตรา ๘๗/๒ และมาตรา ๙๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
๗๓

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๒๔ ก/หนา ๑๖/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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โดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับจนกวาจะครบอายุของสภาตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการยุบสภา
และมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลนั้น หลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติเดิมกอนการแกไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับแทนในระหวางเวลาดั
กลางว
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากเปนการสมควรกําหนดใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติ บางมาตราในพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไมสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และไมเหมาะสมกับการบริหารงานของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อใหการบริหารงานของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒๗๔
มาตรา ๔

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน เปนการจํากัดสิทธิของประชาชน
ทั้งสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้ งและสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนสิทธิแสรี
ละเภาพของ
ประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๗๔
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้เรียกวา“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๒๘”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓

๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๑๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘
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มาตรา ๔ บทบั ญญั ติ แหงกฎหมาย กฎ ข อบั งคั บ ระเบี ยบหรือคําสั่ งอื่ นใดอ างถึ งกรุ งเทพมหานคร
เขต แขวง จังหวัด อําเภอ ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งนั้น อางถึงกรุงเทพมหานคร เขต หรือแขวง ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖ ใหกรุ งเทพมหานครมี ฐานะเปนนิ ติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนท องถิ่ น
มี ระเบี ย บการบริ หารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และมี อาณาเขตท อ งที่ ต ามที่ กรุ ง เทพมหานครมี อยู ในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
การแกไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหตราเปนพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗ ใหแบงพื้นที่การบริหารกรุงเทพมหานครเปนเขตและแขวงตามพื้นที่เขตและแขวง
ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตใหกระทําโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในเขตหนึ่งถาเห็นสมควรอาจแบงพื้นที่การบริหารออกเปนแขวงก็ได การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ ยนแปลง
พื้นที่แขวงใหทําเปนประกาศของกรุงเทพมหานคร และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงเขตทองที่จังหวัดใหหมายถึงกรุงเทพมหานคร
อางถึงเขตทองที่อําเภอใหหมายถึงเขต อางถึงเขตทองที่ตําบลใหหมายถึงแขวง อางถึงหัวหนาเขตใหหมายถึง
ผูอํานวยการเขตตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
การบริหารกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙ การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
(๑) สภากรุงเทพมหานคร
(๒) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
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สวนที่ ๑
สภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐ สภากรุงเทพมหานครประกอบดวย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจํานวนตามเกณฑ
ที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะกระทําไดเมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหมีการเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง
การกําหนดเขตเลือกตั้ง ใหถือเกณฑราษฎรหนึ่ งแสนคนเปนประมาณโดยพยายามจัดใหแตละเขต
เลือกตั้งมีจํานวนราษฎรใกลเคียงกันเทาที่จะเปนไปได แตตองไมเปนการนําเอาพื้นที่ของเขตหนึ่งไปรวมก
ับเขตอื่น
หรือนําพื้นที่เพียงบางสวนของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวงอื่น
ในเขตเลื อกตั้ งหนึ่ งใหมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไดหนึ่ งคน ถ าเขตใดมีจํานวนราษฎร
ไม พอที่ จะจั ดให เป นหนึ่ งเขตเลื อกตั้ ง ก็ ให มี การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภากรุ งเทพมหานครในเขตนั้ นหนึ่ งคนและให
 ถื อเป นเขต
เลือกตั้ งหนึ่ ง
การกําหนดเขตเลือกตั้งใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ที่ กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้ งสุ ดท ายก อนวั นประกาศพระราชกฤษฎี กาให มี การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภากรุ งเทพมหานคร
และใหทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑและวิธีการของการกําหนดเขตเลือกตั้ง จํานวนแตกตางของราษฎรในแตละเขตเลือกตั้ง
และวิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๑)๓ มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที๑่ มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง และ
(๓) มี ชื่ ออยู ในทะเบี ยนบ านในเขตเลื อกตั้ งเป นเวลาติ ดต อกั นจนถึ งวั นเลื อกตั้ งไม น อยกว าเก าสิ บวั น
มาตรา ๑๓ บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ งดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้ งเปนบุคคลตองหามมิให ใช
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒)๔ (ยกเลิก)
(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
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(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕)๕ อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๑๔ ผู มีสิ ทธิสมัครรับเลื อกตั้ งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองมี คุณสมบัติดังต อไปนี้
(๑)๖ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) อายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ ออยู ในทะเบียนบานในเขตกรุ งเทพมหานครเปนเวลาติ ดตอกันจนถึงวันสมัครไมนอยกวา
หนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานคร และไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษี
โรงเรือนและที่ ดิน หรือตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุ งทองที่ ใหกรุงเทพมหานครในปที่ สมั ครหรือปกอนทีรหนึ
่ สมั ค่ งป
มาตรา ๑๕๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๖๘ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา๑๓ (๑) (๓) หรือ (๕)
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้ งแตสองปขึ้ นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง
เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖)๙ (ยกเลิก)
(๗) เปนสมาชิกสภาซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น
(๘) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถิ่น
คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(๙) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น
(๑๑) เปนบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไลออก ปลดออก ใหออกหรือเลิกจางเพราะทุจริต
ตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
๕
๖
๗
๘
๙

110

มาตรา ๑๓ (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๔ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๕ ยกเลิ กโดยพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร(ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๑๖ (๖) ยกเลิ กโดยพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร(ฉบั บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

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

(๑๒) เปนผูถูกถอดถอนใหออกจากตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
ยังไมครบสี่ป
(๑๓) เปนผู ถูกใหออกจากตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา๒๓ (๘) ถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้งยังไมครบสี่ป
(๑๔) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกต
ิ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
มาตรา ๑๗ อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกําหนดคราวละสี่ป นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร
เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้ นสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม
เปนการเลือกตั้งทั่ วไป ซึ่ งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ
นสุด้ ลง
และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดวันเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ การดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร
ขัดแยงกันจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร หรือแกราชการโดยสวนรวม ผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครอาจยื่นขอเสนอพรอมดวยเหตุผลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหยุบสภากรุงเทพมหานคร
เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหมได
ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบหาวัน นับแต
วั นที่ ได รั บข อเสนอให ยุ บสภากรุ งเทพมหานคร ผู ว าราชการกรุ งเทพมหานครอาจยื่ นข อเสนอทบทวนให พิ จารณาใหม
ได
อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอตามวรรคหนึ่ง ในการนี
้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรใหยุบสภากรุงเทพมหานครตามขอเสนอทบทวนหรือไมก็ได แตตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอเสนอทบทวนดังกลาว
ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหสั่งยุบสภา
กรุงเทพมหานครในเหตุการณเดียวกันอีก ใหกระทําไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่ ครบกําหนดสามสิวันบ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอทบทวน ตามวรรคสอง
มาตรา ๑๙ ถาปรากฏวาการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพ
มหานครขัดแยงกัน หรือการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครเปนไปในทาง
ที่ไมถูกตอง จนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร หรือแกราชการโดยสวนรวม และการแกไขสภาพ
เชนนั้ นไมอาจกระทําไดโดยเหมาะสมดวยวิธีการอื่นนอกจากการยุบสภากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจใหยุบสภากรุงเทพมหานครเพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ
มหานครใหมได
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มาตรา ๒๐ การยุ บสภากรุ งเทพมหานครตามมาตรา๑๘ หรือมาตรา ๑๙ และการที่ รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยไมเห็นชอบดวยกับขอเสนอทบทวนของผู วาราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา๑๘ วรรคสาม
ใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยพรอมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่ มตั้ งแตวันเลือกตั้ งและอยู ในตําแหนง
ตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร
เมื่ อตําแหน งสมาชิ กสภากรุ งเทพมหานครว างลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ งคราวออกตามอายุ ของสภา
กรุ งเทพมหานครหรื อมี การยุ บสภากรุ งเทพมหานคร ให มี การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภากรุงเทพมหานครภายในกําหนดเวลา
เกาสิบวัน เวนแตอายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภากรุงเทพ
มหานครที่เหลืออยู
มาตรา ๒๒ สมาชิ กสภากรุ ง เทพมหานครต องไม ดํารงตําแหน ง หรื อปฏิ บั ติ หน าที่ อื่ น ใด
ในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่ง
กรุงเทพมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น
มาตรา ๒๓ สมาชิ กภาพของสมาชิกสภากรุ งเทพมหานครสิ้ นสุดลงดวยเหตุ ใดเหตุหนึ่ งดังตอไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยื่ นหนังสือลาออกตอประธานสภากรุงเทพมหานคร และใหมีผลนับแตวันถัดจาก
วันยื่นหนังสือลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา๑๔ หรือมีลักษณะต องหามตามมาตรา๑๖ เวนแตกรณี ตามมาตรา
๑๖(๔)
(๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๒
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมั ยประชุ มที่ มี กําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
(๘) สภากรุงเทพมหานครวินิจฉัยใหออก เพราะเห็นวาไดกระทําการอันเปนการเสื่อมเสียแก
เกียรติศักดิ์ ของตําแหนง มติของสภากรุงเทพมหานครในขอนี้ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่สภากรุงเทพมหานครลงมติ
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(๙)๑๐ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และถาสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้ นสุดลงพรอมกั นทั้ งหมดเพราะเหตุดังกลาว ใหถือวาเปนการยุบสภากรุงเทพมหานคร
ในกรณีตาม (๘) ใหกระทําเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรองขอหรือเมื่อสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเขาชื่อเสนอเปนญัตติใหสภากรุงเทพมหานคร
พิจารณา
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่มีขอกลาวหาวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
เพราะเหตุ อย างใดอย างหนึ่ งตามมาตรา๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) ให ประธานสภากรุ งเทพมหานครดําเนิ นการสอบสวน
ถ าประธาน สภากรุ ง เทพมหานครรายงานว าสมาชิ กภาพของสมาชิ กคนนั้ น สิ้ นสุ ดลงตามข อกล าวหานั้ น
และรัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด วย ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยมี คําสั่ งใหพ นจากตําแหน ง
การพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร เปนประธานสภา
กรุ งเทพมหานครคนหนึ่ งและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมเกินสองคน โดยใหดํารงตําแหนงทันที ที่ ได รับเลื อก
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศชื่ อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพ
มหานครผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา
ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงตามวาระคราวละสองป
มาตรา ๒๖ ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(๒) ลาออกจากตําแหน ง โดยยื่ นหนั งสือลาออกตอรัฐมนตรี วาการกระทรวงมหาดไทยและใหมี ผล
นับแตวันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก
(๓) เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเขาชื่อ
เสนอญัตติใหสภากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครใหม และสภา
กรุงเทพมหานครมีมติตามนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด โดยใหพนจาก
ตําแหนงเมื่อไดมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ ง ให สภากรุ งเทพมหานครเลื อกประธานสภาหรื อรองประธานสภากรุ งเทพมหานคร
คนใหมขึ้นแทน แลวแตกรณี และใหผูไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๗ ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ ดําเนินกิจการของสภากรุงเทพมหานคร
ใหเปนไปตามขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร

๑๐

มาตรา ๒๓ (๙) เพิ่ มโดยพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร
(ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
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รองประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภากรุงเทพมหานคร
เมื่ อประธานสภากรุ งเทพมหานครไม อยู หรื อไม อาจปฏิ บั ติ หน าที่ ได หรื อตามที่ ประธานสภากรุ งเทพมหานครมอบหมา
ย
เมื่ อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยู ในที่ ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที ่ ได
ให สมาชิ กสภากรุ งเทพมหานครเลื อกสมาชิ กสภากรุ งเทพมหานครคนหนึ่ งทําหน าที่ ประธานเฉพาะในการประชุ มคราวนั้ น
มาตรา ๒๘ ใหมีเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน และเลขานุการรองประธาน
สภากรุ งเทพมหานครไม เกินจํานวนรองประธานสภากรุงเทพมหานคร โดยประธานสภากรุ งเทพมหานครเป นผู แต งตั้ ง
มาตรา ๒๙ สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภากรุงเทพมหานคร
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม
การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปด
อภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบ และความเรียบรอยของกิจการอื่นอันเปนหนาที่ของสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๐ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อันเปนการเลือกตั้ง
ทั่ วไป ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่ อใหสมาชิกไดมาประชุม
เปนครั้งแรก
ในปหนึ่ งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาสองสมัย แตตองไมเกินสี่ สมัย
จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัยใหสภากรุงเทพมหานครกําหนด
สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลาสามสิบวัน แตถามีกรณี
จําเป นให ประธานสภากรุ งเทพมหานครสั่ งขยายสมั ยประชุ มสามั ญออกไปอี กได ตามความจําเป นครั้ งละไม เกิ นสิวับนห า
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบ
ของสภากรุงเทพมหานคร
ให ประธานสภากรุ งเทพมหานครเป นผู เ รียกประชุ มสภากรุ งเทพมหานครตามสมั ยประชุ ม
และเปนผูเปดหรือปดการประชุม
มาตรา ๓๑ นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่ อมีกรณีเปนการจําเปนเพื่ อประโยชนของกรุงเทพ
มหานคร ผู วาราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจํานวนไมน อยกวาหนึ่ งในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด อาจทําคํารองยื่นตอประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอใหเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร
เปนการประชุมสมัยวิสามัญได ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม โดยกําหนดวันประชุมภายในสิบหาวัน
นับแตวันไดรับคํารอง
สมัยประชุมวิสามัญใหมี กําหนดเวลาสามสิบวัน แตถามีกรณีจําเปนใหประธานสภากรุงเทพมหานคร
สั่งขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน
การปดสมัยประชุมวิสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของ
สภากรุงเทพมหานคร
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มาตรา ๓๒ การประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และหรือผูที่ผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภากรุงเทพมหานคร และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุมแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๓๓ การลงมติวินิ จฉัยข อปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปน เกณฑ เวนแตที่ มีบัญ ญัติ
ไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้ หรือในขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๔ หามมิใหสภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหนาที่
มาตรา ๓๕ การประชุมของสภากรุงเทพมหานครยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนด
ในขอบั งคั บการประชุมสภากรุง เทพมหานคร แตถ าหากวาผู วาราชการกรุ งเทพมหานครหรือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ
มาตรา ๓๖ ในที่ ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกยอมมีสิทธิตั้ งกระทู ถามผู วาราชการกรุงเทพ
มหานครในเรื่ องใด ๆ อั นเกี่ ยวกั บงานในหน าที่ ของกรุ งเทพมหานคร แต ผู ว าราชการกรุ งเทพมหานครย อมมี
ี่ จะไม
สิ ทตธิอบ
ท
เมื่อเห็นวาเรื่องนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับประโยชนสําคัญของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๗ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนไมนอยกวาสองในหาของจํานวนสมาชิกทั้ งหมด
มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอเท็จจริงหรือสแดง
ความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ญั ตติ ดั งกล าวในวรรคหนึ่ งให ยื่ นต อประธานสภากรุ งเทพมหานคร และให ประธานสภากรุ งเทพมหานคร
แจงไปยังผู วาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อกําหนดวันเวลาสําหรับการเปดอภิปรายทั่วไป ซึ่ งตองไมชากวิบาหส าวัน
นับแตวันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับแจง
การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้สภากรุงเทพมหานครจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
มาตรา ๓๘ สภากรุ งเทพมหานครมี อํานาจเลื อกสมาชิ กสภากรุ งเทพมหานครตั้ งเป นคณะกรรมการ
สามัญของสภากรุงเทพมหานคร และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือมิไดเปนสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร แลวรายงานตอสภากรุงเทพมหานคร
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ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผูมิไดเปน
สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร ให สภากรุงเทพมหานครตั้ งเป นกรรมการ ในคณะกรรมการวิ สามั ญได จํานวนกรรมการ
ที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอนั้นใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ ใหมีกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่ งในสามของจํานวนสมาชิกทั้ งหมดของสภากรุงเทพมหานคร และผู วาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิ
เสนอชื่ อบุคคลผู ที่เปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหสภากรุงเทพมหานครตั้ งเปนกรรมการไดกิไนมเ
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
มาตรา ๔๐ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหใชขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพ
มหานครโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครมี อํานาจเรียกเจาหน าที่ ของกรุงเทพมหานคร
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได
ทั้งนี้ จะกระทํานอกสมัยประชุมของสภากรุงเทพมหานครก็ได และถามีความจําเปนคณะกรรมการแตละคณะ
อาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียดในเรื่องที่เปนหนาที่ของคณะกรรมการแลวเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการก็ได
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการสามั ญของสภากรุ งเทพมหานครให มี วาระการปฏิ บั ติ หน าที่ คราวละสองป
คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ใหสิ้นสภาพไปหลังจากที่ไดปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมายและเสนอรายงานตอสภากรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว
มาตรา ๔๓ ใหประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งคณะกรรมการที่สภากรุงเทพมหานครตั้ งขึ้น หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตั้งขึ้น
ไดรั บเงินประจําตําแหน ง เงินค าเบี้ ยประชุม และเงินตอบแทนอื่ นตามที่ กําหนดโดยพระราชกฤษฎี กาจากงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร
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สวนที่ ๒
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๔๔ ใหกรุงเทพมหานครมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้น
โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะกระทําไดเมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมี
การเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง
หลั กเกณฑ และวิ ธีการเลือกตั้ งผู วาราชการกรุง เทพมหานครใหเปน ไปตามกฎหมายวาด วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ผลของการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๕ ผูมีสิทธิเลือกตั้ งผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒
และไมมี ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๔๖ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๔ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๔๗ ผู ว าราชการกรุ งเทพมหานครมีวาระอยู ในตําแหนงคราวละสี่ ปนับแตวันเลือกตั้ ง
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงตามวาระ ใหจัดการเลือกตั้งขึ้นใหมภายใน
หกสิบวันนับแตวันสิ้นสุดวาระ แตถาตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครวางลงโดยเหตุอื่น ใหทําการเลือกตั้ง
ขึ้นใหมภายในเกาสิบวันและใหผูไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงโดยเริ่มนับวาระใหม
มาตรา ๔๘ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้ง
ใหมีการมอบหมายงานในหนาที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๔๙ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมาย
(๒) สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
(๓) แต งตั้ งและถอดถอนรองผู ว าราชการกรุ งเทพมหานคร เลขานุ การผู ว าราชการกรุ งเทพมหานคร
ผู ชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และแตงตั้งและถอดถอนผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษา ทีึก่ปษา
ร
หรือคณะที่ปรึกษาของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือเปนคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ
(๔) บริ หารราชการตามที่ คณะรั ฐมนตรี นายกรั ฐมนตรี หรื อรั ฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
(๕) วางระเบียบเพื่อใหงานของกรุงเทพมหานครเปนไปโดยเรียบรอย
(๖) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๗) อํานาจหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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มาตรา ๕๐ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและ
ลูกจางกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และใหมีอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายอื่ นได กําหนดให เปนอํานาจหนาที่ ของผู วาราชการจั งหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แลวแตณีกร
โดยอนุโลม ทั้งนี้ เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๕๑ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๑) ตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุนหรือตําแหนงผูบริหาร
ทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(๒) ตองไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รั ฐวิ สาหกิ จ หรื อการพาณิ ชย ของกรุ งเทพมหานครหรื อบริ ษั ทซึ่ งกรุ งเทพมหานครถื อนอกเหนื
หุ น อไปจากที่ ส วนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยหรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) ตองไม เปนคู สัญญาหรื อมีสวนไดเสี ยในสัญญาที่ ทํากับกรุงเทพมหานคร หรือการพาณิ ชยของ
กรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุน เวนแตกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดเปนคูสญา
ัญ
หรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครรับเบี้ยหวัดบําเหน็จ
บํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาราชการ
กรุ งเทพมหานครรั บเงิ นตอบแทน เงิ นค าเบี้ ยประชุ ม หรื อเงินอื่ นใด เนื่ องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิ การของร
ั ฐสภา
หรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร หรือสภากรุงเทพมหานครหรือสภาทองถิ่นอื่น หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ในฐานะผูทรงคุณวุฒิ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง
มาตรา ๕๒ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและใหมีผลนับแต
วันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่ บัญญัติไวในมาตรา๔๖ ยกเวนลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๖ (๔)
(๕) กระทําการอันตองหามตามบทที่บัญญัติไวในมาตรา๕๑
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๗) มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งใหออกจากตําแหนง เมื่อมีกรณี
แสดงใหเห็นวาไดกระทําการอันเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหรือปฏิบัติการหรือละเลยไมปฏิบัติก าร
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อั นควรปฏิ บั ติ ในลั กษณะที่ เห็ นได ว าจะเป นเหตุ ให เสี ยหายอย างร ายแรงแก กรุ งเทพมหานครหรื อแก ราชการโดยส
วนรวม
หรือแกการรักษาความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
(๙)๑๑ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ งในเขตกรุงเทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ในกรณีมีพฤติการณดังที่ระบุไวตาม (๘) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติขอใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได มติของสภากรุงเทพมหานครในขอนี้ตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ในการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยตองนําเรื่ องเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ ตนไดรับแจงมติของสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๕๓ เมื่ อปรากฏกรณีตามมาตรา๕๒ (๔) หรือ (๕) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
สั่งใหมีการสอบสวนกอนมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง แตผูถูกสั่งใหพนจากตําแหนงมีสิทธิยื่นฟองตอศาล
เพื่อขอให
เพิกถอนคําสั่งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งใหพนจากตําแหนง
ในระหวางรอคําพิพากษาของศาล ใหผูถูกสั่งใหพนจากตําแหนงพักการปฏิบัติหนาที่นับแตวันที่
ไดรับคําสั่งจนกวาศาลจะพิพากษา
ในกรณีผูถูกสั่ งใหพนจากตําแหนงไมยื่ นฟองตอศาล หรือศาลพิพากษาใหเปนไปตามคําสั่ง ใหผูถูก
สั่งนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกคําสั่ง
วั นที่ ไดรั บคําสั่ งใหออกจากตําแหนง ให หมายถึงวั นที่ ผู วาราชการกรุ งเทพมหานครได รับคําสั่ งดั งกล าว
มาตรา ๕๔ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา ๕๒ (๑) คงอยูใน
ตําแหนงตอไปจนกวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ แตในกรณีพนจากตําแหนง
ดวยเหตุอื่นใดนอกจากการออกตามวาระ ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ถาไมมีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยแตงตั้งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือขาราชการกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการเปนผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๕๕ ใหมีรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนไมเกินสี่คนตามลําดับที่ผูวาราชการ
กรุ งเทพมหานครจั ดไว ชวยผู ว าราชการกรุ งเทพมหานครในการบริ หารราชการของกรุ งเทพมหานครตามที่ ผู ว าราชการ
กรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
คําสั่งแตงตั้งรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๖ ใหมีเลขานุการผู วาราชการกรุงเทพมหานครหนึ่ งคน และผู ชวยเลขานุการผู วาราชการ
กรุงเทพมหานครไมเกินจํานวนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

๑๑

มาตรา ๕๒ (๙) เพิ่ มโดยพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร
(ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๕๗ ในกรณีมีการแตงตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๙ (๓) ตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนรวมกันทั้งหมดเกินเกาคนไมได
มาตรา ๕๘ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร
เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา เปนขาราชการการเมืองตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองมาใชบังคับแกผู ดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ งเที่ าท
ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภา
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี มีอํานาจแตงตั้งขาราชการการเมือง ตําแหนงรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธาน
สภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา จากบุคคลซึ่ง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี พิจารณาเห็นสมควร และจะตอง
เปนผู มีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง และใหนําบทบัญัตญิ
มาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกบุคคลดังกลาวดวย
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ผูแตงตั้งขาราชการการเมือง
แลวแตกรณี พนจากตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย
นอกจากการพนจากตําแหนงดังกลาว บุคคลดังกลาวตองพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
การเมือง หรือเมื่อกระทําการตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา๕๑ หรือถูกสั่งใหออกตามคําสั่งของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ไมวาจะเปนไปโดยมีความผิดหรือไมมีความผิดก็ตาม
มาตรา ๕๙ ให ข าราชการการเมื องตามมาตรา๕๘ และคณะกรรมการที่ ผู ว าราชการกรุ งเทพมหานคร
แตงตั้ง ไดรับเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น สําหรับตําแหนงตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
หมวด ๓
การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร
สวนที่ ๑
สวนราชการของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๐ ใหจัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
(๒) สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
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(๔) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
(๕) สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก
(๖) สํานักงานเขต
การตั้ ง ยุบ หรื อเปลี่ ยนแปลงสํานัก หรือการแบ งสวนราชการภายในหนวยงานตามวรรคหนึ่ ง จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยทําเปนประกาศของกรุงเทพมหานคร
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๑ สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจํา
ของสภากรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับ
บัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครขึ้นตอปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการ
ปฏิ บั ติ ราชการของสํานั กงานเลขานุ การสภากรุ งเทพมหานครขึ้ นต อประธานสภากรุ งเทพมหานคร และมี ผู ช วยเลขานุ
ร กา
สภากรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๒ สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการ
และงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการการเมือง
เปนผู บั งคั บบั ญชาข าราชการกรุ งเทพมหานคร และลู กจ างกรุ งเทพมหานคร
รั บผิ ดชอบในการปฏิ บั ติ ราชการของสํานั กงาน
เลขานุ การผู วาราชการกรุ งเทพมหานครขึ้ นต อผู ว าราชการกรุ งเทพมหานคร และมี ผู ช วยเลขานุการผู ว าราชการ
กรุ งเทพ
มหานคร ซึ่งเปนขาราชการการเมือง เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหาน
คร
และมีหัวหนาสํานักงานเลขานุการผู วาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปนวผูยช
ของเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครและของผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครและในการบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจางกรุงเทพมหานครขึ้นตอเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามลําดับ
มาตรา ๖๓ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการ
ประจําของคณะกรรมการข าราชการกรุงเทพมหานคร มีหั วหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพ
มหานครขึ้นตอปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ขึ้นตอประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร และจะใหมีผูชวยหัวหนาสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคน
เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครก็ได
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มาตรา ๖๔ สํานั กปลัด กรุ ง เทพมหานครมีอํานาจหน าที่ เกี่ ยวกั บราชการประจําทั่ วไปของ
กรุงเทพมหานคร และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่ งเปนข าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปนผู บังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และจะใหมีรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งเปน
ข าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญคนหนึ่ งหรื อหลายคนเป นผู ช วยสั่ งหรื อปฏิ บั ติ ราชการแทนปลั ดกรุ งเทพมหานครก็
 ได
มาตรา ๖๕ นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๔ ใหปลัดกรุงเทพมหานคร
มีอํานาจหนาที่ ตามที่ กฎหมายกําหนดและตามคําสั่งของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร รองจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๖ สํานักตามมาตรา ๖๐ (๕) มีอํานาจหนาที่ เกี่ ยวกับราชการตามที่ กําหนดไวในประกาศ
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูอํานวยการสํานักซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
กรุ งเทพมหานคร และลูกจ างกรุงเทพมหานครรั บผิดชอบในการปฏิ บัติ ราชการของสํานัก และจะให มีรองผู อํานวยการ
สํานักซึ่ งเปนขาราชการกรุ งเทพมหานครสามั ญคนหนึ่ งหรื อหลายคนเปนผู ชวยสั่ งหรื อปฏิ บัติ ราชการแทนผูวยการ
 อําน
สํานักก็ได
มาตรา ๖๗ นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ ใหผูอํานวยการสํานักมีอํานาจ
หนาที่ตามที่มีกฎหมายกําหนด และตามคําสั่งของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของสํานักที่ รับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ
เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสํานักที่รับผิดชอบ
สวนที่ ๒
เขตและสภาเขต
มาตรา ๖๘ สํานักงานเขตมีผูอํานวยการเขตเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะใหมีผูชวยผูอํานวยการเขตคนหนึ่ง
หรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตก็ได
มาตรา ๖๙ ใหผูอํานวยการเขตมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) อํานาจหน าที่ ตามที่ กฎหมายบั ญญั ติ ให เป นอํานาจหน าที่ ของนายอําเภอ เว นแต พระราชบั ญญั ติ นี้
จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
(๒) อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการเขต
(๓) อํานาจหนาที่ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
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มาตรา ๗๐ ในกรณีที่เปนการสมควร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจสั่งใหสํานักงานเขตใด
ปฏิบัติหนาที่ใดแทนสํานักงานเขตอื่นทั้งหมดหรือบางสวนไดและจะใหผูอํานวยการเขตใดเปนผูรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่นั้นก็ได แตตองประกาศการสั่งการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๑ ในเขตหนึ่ง ๆ ใหมีสภาเขต ประกอบดวย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีจํานวน
อยางนอยเขตละเจ็ดคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้นกอี
หนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถาถึงหาหมื่นหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งแสน
จํานวนสมาชิ กสภาเขตที่ แต ละเขตจะพึ ง มี ให คํานวณตามเกณฑ จํานวนราษฎรแต ละเขต
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขตและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภาเขตที่จะทําการเลือกตั้งในแตละเขต
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเขต
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
การประกาศตามวรรคสองและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตใหกระทําเปนประกาศกรุงเทพ
มหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๒ อายุของสภาเขตมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
เมื่ออายุของสภาเขตสิ้นสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป
ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันที่อายุของสภาเขตสิ้นสุดลง
มาตรา ๗๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแตวันเลือกตั้ง และอยูในตําแหนงตามอายุ
ของสภาเขต
เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาเขตในเขตใดวางลงถึงกึ่งจํานวนของสมาชิกสภาเขตที่เขตนั้น จะมีไดตาม
ประกาศในมาตรา ๗๑ วรรคหา สมาชิกภาพของสภาเขตแหงนั้นเปนอันสิ้นสุดลงและใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขตขึ้นใหม ภายใน เกาสิบวันนับแตมีกรณีดังกลาว
มาตรา ๗๔ ใหสภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเปนประธานสภาเขตคนหนึ่งและรองประธานสภา
เขตคนหนึ่ง โดยใหดํารงตําแหนงทันทีที่ไดรับเลือก
ใหผู วาราชการกรุงเทพมหานครประกาศชื่อประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตผูไดรับเลือก
ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตดํารงตําแหนงตามวาระคราวละหนึ่งป
มาตรา ๗๕ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหผูอํานวยการเขตนัดประชุม
สมาชิกสภาเขตเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก
ใหสภาเขตกําหนดใหมีการประชุมสภาเขตอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะประชุมในวันใด
เวลาใด ใหเปนไปตามมติของสภาเขต
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มาตรา ๗๖ ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการเขต และหรือผูที่ผูอํานวยการเขตมอบหมาย
มีหนาที่เขาประชุมสภาเขต และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุม
สภาเขต แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๗๗ ใหประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขตไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม
และเงินตอบแทนอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๗๘ ใหผูอํานวยการเขตอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุมและกิจการอื่นที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของสภาเขต
มาตรา ๗๙ ใหสภาเขตมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหขอคิดเห็นและขอสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตตอผูอํานวยการเขตและสภากรุงเทพ
มหานคร
(๒) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
วาดวยวิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจาย
(๓) สอดสองและติดตามดูแลการดําเนินการของสํานักงานเขต เพื่อใหเกิดประโยชนแกราษฎร
(๔) ใหคําแนะนําหรือขอสังเกตตอผูอํานวยการเขต เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือแกไขการบริการ
ประชาชนภายในเขต หากผูอํานวยการเขตไมดําเนินการใด ๆ โดยไมแจงเหตุผลใหทราบใหสภาเขตแจงให
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนินการตอไป
(๕) ใหคําปรึกษาตามที่ผูอํานวยการเขตรองขอ
(๖) แตงตั้ งคณะกรรมการเพื่ อกระทํากิ จการหรือพิจ ารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่ องใด ๆ
อันเกี่ยวกับ การงานของสภาเขต ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการนั้น
(๗) หนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎหมายหรือที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย
ใหกรุงเทพมหานครจัดใหมีงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม ซึ่งการใชจาย
งบประมาณดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม(๒)
มาตรา ๘๐ ใหนําความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ (๑)และ (๒) โดยขอ
ลาออกตอสภาเขต มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๓๕ มาใชบังคับแกสภาเขต สมาชิกสภาเขต รองประธานสภาเขต และประธานสภาเขต โดยอนุโลม
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หมวด ๔
การรักษาราชการแทน และปฏิบัติราชการแทน
มาตรา ๘๑ อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ ผู วาราชการกรุงเทพมหานครไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ตามลําดับที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจัดไวตามมาตรา ๕๕ เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมี
ปลั ดกรุ งเทพมหานคร หรือมี แต ไม อาจปฏิบั ติ ราชการได ให นําบทบั ญญั ติ มาตรา
๘๒ วรรคสอง มาใชบั งคับโดยอนุ โลม
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐตรี
มน
ในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั
้น
มิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังอสื
ใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครก็ได แตถาจะมอบให
ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซึ่งมีฐานะเปนสํานัก หรือผูอํานวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีรองปลัดกรุงเทพมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัด
กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองปลัด
กรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกรุงเทพมหานครหลายคน ใหรองปลัดกรุงเทพมหานคร
ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกรุงเทพ
มหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งผูอํานวยการสํานักหรือหัวนหา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานักคนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกรุงเทพมหานครจะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั
้น
มิไดบัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ
ใหรองปลัดกรุ งเทพมหานครเปนผู ปฏิบัติ ราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได แตถาจะมอบใหผู อํานวยการสํก านั
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานักผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดกรุงเทพมหานคร ใหทําเปนคําสั่งและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๘๓ ในกรณีที่ มีรองผูอํานวยการสํานัก การสั่ งหรือการปฏิบัติราชการของรองผู อํานวยการ
สํานักใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการสํานักมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณี ที่ ไมมี ผู ดํารงตําแหนงผู อํานวยการสํานั กหรื อมี แตไมอาจปฏิ บัติ ราชการได ใหรองผู อํานวยการ
สํานักเปนผู รักษาราชการแทน ถามีรองผู อํานวยการสํานักหลายคน ใหรองผูอํานวยการสํานักผูมีอาวุโสตามร
ะเบียบ
แบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้งผูอํานวยการกองหัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาของสํานักนั้นคนใด
คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน
อํานาจในการสั่ ง การอนุ ญาต การอนุมั ติ หรื อการปฏิ บัติราชการที่ ผู อํานวยการสํานักจะพึงปฏิบัติ หรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด าถ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดใ
นเรื่อง
การมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูอํานวยการสํานักจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองผูอํานวยการสํานัก
เปนผูปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักก็ได แตถาจะมอบใหผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนกอง
า
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาของสํานักนั้น ปฏิบัติราชการแทนในนามผูอํานวยการสํานัก ใหทําเปนคําสั่งและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๔ ในกรณี ที่ มี ผู ช ว ยผู อํานวยการเขต การสั่ ง หรื อการปฏิ บั ติ ราชการของผู ช ว ย
ผูอํานวยการเขตใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการเขตมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ ไ มมีผู ดํารงตําแหนงผู อํานวยการเขตหรือมี แตไมอาจปฏิบั ติราชการได ใหผู ชวย
ผูอํานวยการเขตเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยผูอํานวยการเขตหลายคน ใหผูชวยผูอํานวยการเขตมีผูอ าวุโส
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยผูอํานวยการเขตหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้งผู อํานวยการกอง หัวหนากองหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเท
คนใด
า
คนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูอํานวยการเขตจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใ
ด
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกํานด
ห
ในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูอํานวยการเขตจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูชวยผูอํานวยก
ารเขต
หรือหัวหนาสวนราชการของสํานักงานเขตปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตก็ได
มาตรา ๘๕ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ใหเปนไป
ตามที่เลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ให ผู ช วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเปนผู รักษาราชการแทน ถ ามีผู ชวยเลขานุ การสภากรุ งเทพมหานครหลายคน
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ให ประธานสภากรุ งเทพมหานครมี คําสั่ งมอบหมายใหผู ชวยเลขานุการสภากรุ งเทพมหานครคนใดคนหนึ่ งเป นผู รักษา
ราชการแทน ถาไมมี ผู ชวยเลขานุการสภากรุ งเทพมหานครหรือมีแตไม อาจปฏิบัติราชการได ให ประธาน
สภากรุ งเทพมหานครแตงตั้ งขาราชการในสํานั กงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครผู มี อาวุโสตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน
มาตรา ๘๖ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ใหเปนไปตามที่เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณี ที่ ไม มี ผู ดํารงตําแหน งเลขานุ การผู ว าราชการกรุ งเทพมหานครหรื อมี แต ไม อาจปฏิ บั ติ ราชการได

ใหผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการผูวาราชการก
รุงเทพ
มหานครหลายคน ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมายใหผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครคนใดคนหนึ่ งเป นผู รักษาราชการแทน ถาไม มีผู ชวยเลขานุการผู วาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแอาจ
ต ไม
ปฏิบัติราชการได ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครผูมีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน
มาตรา ๘๗ ในกรณีที่มีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร การสั่ง
หรือการปฏิบัติ ราชการของผู ชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่ หั วาหน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณี ที่ ไม มี ผู ดํารงตําแหน งหั วหนาสํานั กงานคณะกรรมการข าราชการกรุ งเทพมหานคร
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูรษาัก
ราชการแทน ถ ามีผู ชวยหัวหนาสํานั กงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ใหประธาน
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ งผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ งขาราชการ
ในสํานั กงานคณะกรรมการข าราชการกรุ ง เทพมหานครผู มี อาวุ โสตามระเบี ยบแบบแผนของทางราชการ
เปนผูรักษาราชการแทน
มาตรา ๘๘ ใหผูรักษาราชการแทนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหนาที่เชนเดียว
กับผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ผู ดํารงตําแหนงใดหรือผูรักษาราชการแทนผู ดํารงตําแหนงนั้นมอบหมายหรือมอบอํานาจ
ใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งมอบห
มายหรือ
มอบอํานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด
ใหผู รักษาราชการแทนหรือผู ปฏิบัติราชการแทนทําหนาที่ กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่ เชนเดียวกับผู ดํารง
ตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย แลวแตกรณี
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หมวด ๕
อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการ
ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทั้งนี้ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ
ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
(๒) การทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด
(๓) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๕) การผังเมือง
(๖) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(๗) การวิศวกรรมจราจร
(๘) การขนสง
(๙) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ
(๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๑๑) การควบคุมอาคาร
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๔) การพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
(๑๔ ทวิ)๑๒ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๑๕) การสาธารณูปโภค
(๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๑๗) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(๑๙) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๒๐) การควบคุมความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยในโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
(๒๑) การจัดการศึกษา
(๒๒) การสาธารณูปการ
(๒๓) การสังคมสงเคราะห
(๒๔) การสงเสริมการกีฬา
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(๒๕) การสงเสริมการประกอบอาชีพ
(๒๖) การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร
(๒๗) หนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ
เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือที่
กฎหมายระบุเปนหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาค จะมอบใหกรุงเทพ
มหานครปฏิบัติก็ได โดยใหทําเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ หรือประกาศ แลวแตกรณี ในกรณีที่
ทําเปนขอบังคับหรือประกาศตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๙๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา๘๙ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผู วาราชการ
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการที่เปนสํานักหรือเทียบเทา
สํานักผู อํานวยการเขต ผู ชวยผู อํานวยการเขต และขาราชการกรุงเทพมหานครที่ ผู วาราชการกรุ งเทพมหานครแต
งตั้ ง
เปนพนั กงานเจาหน าที่ สําหรับปฏิบัติหนาที่ ดังกลาว และใหมีฐานะเปนพนักงานฝ ายปกครองหรื อตํารวจ
ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ใหพนักงานเจาหนาที่ ตามวรรคหนึ่ งมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ ตั้ งอาคารที่ มีเหตุ
อันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติดังกลาว ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น
ถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งให
แสดงเอกสารหรือหลั กฐานอื่ นที่ เกี่ ยวข องจากบุ คคลที่ อยู หรื อทํางานในสถานที่ นั้ น และให มี อํานาจยึ ดหรื
ยั ดอเอกสาร
อา
หลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ่ งใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการกระทําความผิด รวมทั้งใหมีอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดดดไ วย
ในกรณีที่ มีการจับกุมผู กระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพ
มหานคร ผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเปนสํานักผูอํานวยการเขต
แลวแตกรณี เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษจําคุกใหมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เมื่อผูตอหาชํ
ง าระ
คาปรับตามจํานวนที่พนักงานเจาหนาที่ดังกลาวกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบใหถือวา
คดีเลิกกัน
ถาผูตองหาไมยอมตามที่ปรับ หรือเมื่อยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ให ข าราชการกรุงเทพมหานครที่ ผู วาราชการกรุ งเทพมหานครแตงตั้ งมี อํานาจในการสอบสวนและมี ฐานะเป นพนั กงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เงินคาปรับตามมาตรานี้ใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๑ ในการปฏิ บัติ หน าที่ ใหผู ว าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู ว าราชการกรุ งเทพมหานคร
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษา และขาราชการกรุงเทพ
มหานคร เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา ๙๒ กรุงเทพมหานครอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่นโดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๓ กรุงเทพมหานครอาจดําเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได เมื่อ
(๑) การนั้นจําเปนตองกระทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครหรือเปนประโยชนแกประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ
(๒) ไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ
(๓) ไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด ราชการสวนทองถิ่น หรือสวนราชการที่เกี่ ยวของ
แลวแตกรณี
มาตรา ๙๔ กรุงเทพมหานครอาจทํากิจการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัทหรือถือหุนใน
บริษัทได เมื่อ
(๑) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจการเปนสาธารณูปโภค แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนถึง
กิจการที่กรุงเทพมหานครไดกระทําอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ
(๒) กรุงเทพมหานครตองถือหุนเปนมูลคาเกินรอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว
ในกรณีที่กรุงเทพมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นถือหุนอยูในบริัทษ
เดียวกัน ใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกัน และ
(๓) สภากรุงเทพมหานครมีมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินกึ่ งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด และ
(๔) ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่กรุงเทพมหานครถืออยูตองไดรับอนุมัติจากสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๕ ถากิจการใดอยูภายใตอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจ
ดําเนินการนั้ นรวมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส วนทองถิ่ นอื่ นไดโดยจั ดตัน้ งองค
เป การ
เรียกวาสหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูแทนของกรุงเทพมหานคร
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี
การจัดตั้งสหการจะกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหกําหนดชื่อ
อํานาจหน าที่ และวิ ธีดําเนิ นงาน เมื่ อจะยุ บเลิ กสหการให ตราเป นพระราชกฤษฎีกา และให ระบุวิ ธี จั ดการทรั
สินพไวยด วย
มาตรา ๙๖ ในกรณีจําเปน กรุงเทพมหานครอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการ ซึ่งอยูในอํานาจ
หนาที่ของกรุงเทพมหานครและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาตอบแทนที่เกี่ยวของแทนกรุงเทพ
มหานครได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเสียกอน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่ อนไขในการใหกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ งใหเปนไปตามระเบียบกรุงเทพ
มหานคร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได
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หมวด ๖
ขอบัญญัติ
มาตรา ๙๗ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะตราขึ้ นไดโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๓) การดําเนินการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจาง
และการพัสดุ
ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษ
จําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๙๘๑๓ รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะเสนอไดก็แตโดยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือราษฎรผู มีสิ ทธิ เลื อกตั้ งในเขตกรุ งเทพมหานครตามกฎหมายว าดวยการเข าชื่ อเสนอ
ขอบัญญัติทองถิ่ น ในกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนผู เสนอตองมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงนามรับรอง
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด
รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอไดก็ตอ
เมื่อมีคํารับรองของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๙ รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึงรางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครวาดวยขอความตอไปนี้ทั้งหมดหรือแตขอใดขอหนึ่ง
(๑) การตั้งขึ้น หรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแกไข หรือผอนหรือวางระเบียบการบังคับ
อันเกี่ยวกับภาษีอากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินของกรุงเทพมหานครหรือการโอนงบประมาณรายจาย
ของกรุงเทพมหานคร
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินการจาง
และการพัสดุ
(๕) การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร
(๖) การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานคร
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมีคํารับรอง
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือไม ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผูวินิจฉัย
๑๓

มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๑๐๐ เมื่อสภากรุงเทพมหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครและ ลงมติ
เห็นชอบแลว ใหประธานสภากรุงเทพมหานครสงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนามในรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ที่ผานความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครแลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใชบังคับเปนกฎหมายภายใน
สามสิ บวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยกับสภากรุงเทพมหานคร
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครสงรางขอบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลที่ไมเห็นชอบดวยใหสภากรุงเทพมหานคร
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
เพื่ อใหสภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม ถาผู วาราชการกรุงเทพมหานครไม สงใหสภากรุงเทพมหานคร
ภายในเวลาดังกลาวใหถือวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบดวย และใหประธานสภากรุงเทพมหานคร
ลงนามในรางขอบัญญัตินั้นแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครแลวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ
เปนกฎหมาย
ในกรณีที่ ผู วาราชการกรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยและสงใหสภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม

สภากรุงเทพมหานครจะยกขึ้ นพิจารณาใหมไดตอเมื่ อเวลาไดลวงพนไปสามสิบวันนับแตวันที่ ผู วาราชการ
กรุงเทพมหานครสงกลับใหสภากรุงเทพมหานคร นอกจากรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวดวยการเงิน
สภากรุงเทพมหานครอาจยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที
ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันรางเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด ใหประธานสภากรุงเทพมหานครสงรางขอบัญญัติดังกลาวใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๐๐ ถาผูวาราชการกรุงเทพ
มหานครไมดําเนินการตามกําหนด ใหประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในรางขอบัญญัตินั้นแทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแลวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมาย
มาตรา ๑๐๒ ร างข อบั ญ ญั ติ กรุ งเทพมหานครที่ สภากรุ ง เทพมหานครไม เ ห็ น ชอบด ว ย
ใหเปนอันตกไป ยกเวนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
รางขอบัญญัติที่ ตกไปตามวรรคหนึ่ ง ผู วาราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
จะเสนอใหมไดเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่สภากรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัต้นินั
มาตรา ๑๐๓ งบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานครใหทําเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูเสนอ ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทัน
ปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่แลวนั้นไปพลางกอน
ถาปใดจํานวนเงินซึ่งไดกําหนดไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณไมพอ
สําหรับการใชจายประจําปก็ดี หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งงบประมาณรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดหี ใทําเปน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
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มาตรา ๑๐๔ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบดวยกับ
รางขอบั ญญัติ งบประมาณรายจาย ให สภากรุ งเทพมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญ ตามมาตรา
๓๙ เพื่ อพิจารณา
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นตามขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ
มาตรา ๑๐๕ ภายใตบัง คับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่ สภากรุ งเทพมหานครไมเห็ นดวยกับ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภากรุงเทพมหานครตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนแปดคนและ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนเจ็ดคนประกอบเปน
คณะกรรมการรวมเพื่อพิจารณาหา ขอยุติความขัดแยงในสาระสําคัญที่บัญญัติไวในรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายแลวรายงานผลการพิจารณาตอสภากรุงเทพมหานครภายในสิบวันนับแตวันที่สภากรุงเทพมหานคร
ตั้งคณะกรรมการรวม
ถาสภากรุงเทพมหานครยังไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการรวมดวยคะแนนเสียง
ไม ต่ํากวาสามในสี่ ข องจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ ง หมด ใหร างข อบัญ ญัติ งบประมาณรายจ าย
เปนอันตกไป และใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปที่แลวนั้นไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภากรุงเทพมหานครถามีขอเสนอของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐๖ ร างข อบัญ ญัติ งบประมาณรายจ ายประจําป ง บประมาณและร างขอบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายเพิ่ มเติม สภากรุงเทพมหานครจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในสี่ สิบหาวันนับแตวันที่ สภากรุพงเท
มหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเปนครั้งแรก
ถาสภากรุ งเทพมหานครพิจารณารางขอบัญญั ติงบประมาณรายจ ายนั้ นไมเสร็จภายในเวลา
ที่กําหนดดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภากรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายนั้นและใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ
มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่ สภากรุ งเทพมหานครสิ้ นอายุหรื อมีการยุบสภากรุง เทพมหานคร
บรรดารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ สภากรุงเทพมหานครยังมิไดใหความเห็นชอบ หรือที่ สภากรุงเทพมหานคร
ใหความเห็นชอบแลวแตผูวาราชการกรุงเทพมหานครยังมิไดลงนามและประกาศใชเปนกฎหมายภายในสามสิบวัน
นับแตวันรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานครใหเปนอันตกไป
มาตรา ๑๐๘ ในระหว างที่ ไมมี สภากรุงเทพมหานคร หรื อในกรณีฉุกเฉินที่ มีความจําเปนรี บดวน
ในอั นจะรั กษาความปลอดภั ยสาธารณะหรือป องป ดภัยพิ บัติ สาธารณะและจะเรี ยกประชุมสภากรุ งเทพมหานครให ทัน
ทวงทีมิได ผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะออกขอกําหนดกรุงเทพ
มหานครใหใชบังคับดังเชนขอบัญญัติ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครคราวตอไป ใหนําขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นเสนอตอสภา
กรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติ ถาสภากรุงเทพมหานครอนุมัติแลว ใหขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นใชบังคับเปน
ขอบั ญญัติกรุ งเทพมหานครตอไป ถาสภากรุงเทพมหานครไมอนุมั ติ ใหข อกําหนดกรุงเทพมหานครนั้ นเปนอันตกไป
แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ไดกระทําไปในระหวางที่ใชขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้น
การอนุมัติหรือไมอนุมัติขอกําหนดกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๗
การคลังและทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐๙ ภาษี บํา รุ ง ท องที่ ภาษี โ รงเรื อนและที่ ดิ น ภาษาป าย อากรการฆ าสั ต ว
และผลประโยชนอื่นอันเนื่องในการฆาสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร ใหกรุงเทพมหานครจัดเก็บเปนรายได
ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๑๐ ภาษีและคาธรรมเนียมรถหรือรถยนต หรือลอเลื่อนที่จัดเก็บไดในเขตกรุงเทพ
มหานครใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๑๑ ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงกรุงเทพมหานคร
สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่ คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่ คลายกัน และกาซปโตรเลียม ซึ่งสถาน
การคาปลีกในเขตกรุงเทพมหานครเปนผูจําหนายไดไมเกินลิตรละหาสตางค ราคาขายปลีกที่สูงเพิ่มขึ้นไมเกิน
จํานวนภาษีที่เรียกเก็บตามมาตรานี้ไมถือวาเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคาและ
ปองกันการผูกขาด
มาตรา ๑๑๒๑๔ กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากร และคาธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นไดไมเกินรอยละสิบของภาษีและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
ในการเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหตัดทิ้ง
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและธรรมเนียมตามกฎหมาย
วาดวยการนั้ น

๑๔
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มาตรา ๑๑๒ ทว๑๕
ิ กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหกําหนด
เปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนยใหกรุงเทพมหานคร
เก็บในอัตรารอยละศูนย
(๒) ในกรณีที่ ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ มในอัตราอื่ น ใหกรุงเทพมหานคร
เก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๑๓ กิจการใดที่ กฎหมายมอบหนาที่ใหเทศบาลเปนเจาหนาที่ ดําเนินการ ถากิจการนั้ น
อยูในเขตกรุงเทพมหานครใหกรุงเทพมหานครเปนเจาหนาที่ ดําเนินการตามกฎหมายนั้ น และบรรดาคาธรรมเนียม
คาใบอนุญาต และคาปรับเนื่องในกิจการเชนวานั้น ใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๑๔ กรุงเทพมหานครอาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ จากผูซึ่งใช
หรือไดประโยชนจากบริการสาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัดใหมีขึ้นได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๑๕ ในการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูวาราชการ
กรุ งเทพมหานคร รองผู ว าราชการกรุ งเทพมหานคร ปลั ดกรุ งเทพมหานคร รองปลั ดกรุ งเทพมหานคร ผู อํานวยการสํานั ก
หัวหน าสวนราชการที่ เรียกชื่ ออยางอื่ นซึ่ งมีฐานะเปนสํานั ก ผู อํานวยการเขต ผู อํานวยการกอง หั วหนงาหรื
กออผู ดํารง
ตําแหนงเทียบเทาที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ปฏิบัติ การ
ตามกฎหมาย เวนแตกฎหมายวาดวยการนั้นจะไดกําหนดไวเปนประการอื่น
ในการบังคั บเรียกเก็บภาษีอากรค างชําระ ใหปลัดกรุ งเทพมหานคร หรื อผู อํานวยการเขต
โดยความเห็ นชอบของผู ว าราชการกรุ งเทพมหานคร มี อํานาจสั่ งยึ ดและสั่ งขายทอดตลาดทรั พย สิ นของผู ต องรัชอบ
บผิ ด
เสียภาษีอากรได โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง
วิธียึดและขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง โดยอนุโลม
เงิ นที่ ไดจากการขายทอดตลาด เมื่ อหั กค าธรรมเนียมกั บค าใช จายในการยึดและขายและเงินภาษี อากร
คางชําระออกแลว ถามีเงินเหลือ ใหคืนแกเจาของทรัพยสิน
มาตรา ๑๑๖ กรุงเทพมหานครจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษีอากร
หรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่ อกรุงเทพมหานครก็ได ในกรณีเชนนี้เมื่ อไดหาใช
ักคจาย
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรมนั้นสงมอบใหแกกรุงเทพมหานคร

๑๕

มาตรา ๑๑๒ ทวิ เพิ่ มโดยพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร
(ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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มาตรา ๑๑๗ กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร
(๒) รายไดจากการสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร
(๓) รายไดจากการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร การทํากิจการรวมกับบุคคลอื่ นหรือจากสหการ
(๔) ภาษี อากรหรื อค าธรรมเนี ยมตามที่ จ ะมี กฎหมายบั ญ ญั ติไ ว ให เ ป นของเทศบาลหรื อ
มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ
(๕) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว
(๖) คาบริการตามมาตรา ๙๒
(๗) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และตราเปน
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๘) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
สภากรุงเทพมหานคร
(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นและเงินสมทบจากรัฐบาล
(๑๐) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(๑๑) เงิ น กู จากต างประเทศ องค การต างประเทศ หรื อองค การระหว างประเทศซึ่ งได รั บ
ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร
(๑๒) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
(๑๓) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน
(๑๔) รายได จากทรัพยสินของแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิ จที่ ดําเนินการเพื่ อมุ งแสวงหากําไรในกรุงเทพ
มหานครตามที่จะมีกฎหมายกําหนด
(๑๕) รายไดจากการจัดเก็บภาษีทรัพยสินหรือคาธรรมเนียมพิเศษตามที่จะมีกฎหมายกําหนด
(๑๖) รายไดอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๑๘ กรุงเทพมหานครอาจมีรายจายดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจางประจํา
(๓) คาจางชั่วคราว
(๔) คาตอบแทน
(๕) คาใชสอย
(๖) คาสาธารณูปโภค
(๗) คาวัสดุ
(๘) คาครุภัณฑ
(๙) คาที่ดินและสิ่งกอสราง
(๑๐) เงินอุดหนุน
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(๑๑) รายจายอื่นตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครกําหนดไว
(๑๒) รายจายตามขอผูกพัน
มาตรา ๑๑๙ การจายเงินของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามที่ไดอนุญาตไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่ มเติม การจายเงินซึ่ งมิไดอนุญาตไวในขอญับัญ
ติ
งบประมาณรายจาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี การที่ กําหนดไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือขอบัญญัติวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๒๐ ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน การบัญชี
การเงิน และทรัพยสินอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร
เมื่อสิ้นปงบประมาณใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรับจายเงินประจําป
งบประมาณที่สิ้นสุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักชา
รายงานการรับจายเงินประจําปตามวรรคสอง เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว
ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอสภากรุงเทพมหานคร
หมวด ๘
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๑ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการอื่นนอกเหนือจากที่พระราชบัญญัตินี้
และกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร ถากระทรวง ทบวง กรมใดเห็นสมควร
สงขาราชการมาประจํากรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติราชการในหนาที่ ของกระทรวง ทบวง กรมนั้ น ๆ ก็ยอมกระทําได
โดยทําความตกลง กับกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒ การตั้ ง งบประมาณเป น เงิ นอุ ด หนุ นในกรุ ง เทพมหานคร ให รั ฐ บาลตั้ ง ให
กรุงเทพมหานครโดยตรง
ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดใหแกกรุงเทพมหานครนั้น รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบกําหนดการใชจายเงินดังกลาวก็ได
มาตรา ๑๒๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งสอบสวน ขอเท็จจริง
หรือสั่งใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
ในกรณี ที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นวาการปฏิบัติ ใด ๆ ของผู วาราชการกรุงเทพมหานครขัดตอกฎหมาย
มติของคณะรัฐมนตรีหรือเปนไปในทางที่อาจทําใหเสียประโยชนของกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยจะยับยั้งหรือสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๔ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ
ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง บีระเยบ
ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๕ ใหดําเนินการใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๒๖ ใหกรุงเทพมหานครจัดใหมีสวนราชการตามมาตรา ๖๐ ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๒๗ ใหดําเนินการเลื อกตั้ งสมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร ผู ว าราชการกรุ งเทพ
มหานครและสมาชิกสภาเขตใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๒๘ ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาใชบังคับ
โดยอนุโลม และใหอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดตามกฎหมายนั้นเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
ในการเลือกตั้ งตามวรรคหนึ่ ง ใหถือเขตแตละเขตเปนเขตเลือกตั้ ง และใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะทําการเลือกตั้งในแตละเขตนั้น
จํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่แตละเขตจะพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎร
แตละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศพระราช
กฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในราชกิจจานุเบกษา โดยถือเกณฑหนึ่งแสนคนตอสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน เขตใดมีราษฎรไมถึงหนึ่งแสนคนใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ในเขตนั้นไดหนึ่งคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคนก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้น
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่ งแสนถาถึงหาหมื่นหรือกวานั้ นใหนับเปน่ งหนึ
แสน
การประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๒๙ ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๕๙ ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
และผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐
มาใชบังคับ
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มาตรา ๑๓๐ นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ
มหานครตามมาตรา ๑๒๗ ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษาคงมี วาระอยู ในตําแหน งต อไป ในระหว างระยะเวลาดั งกล าวเมื่ อมี เหตุ อั นสมควร ให รั ฐมนตร
ี ว าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งคณะ
หรือแตละบุคคลพนจากตําแหนง และจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครวางลงในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได
มาตรา ๑๓๑ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒๗ จะเขารับหนาที่ในระหวางระยะเวลาดังกลาวเมื่อมีเหตุ
อันสมควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงและจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควร
ดํารงตําแหนงแทนก็ได
มาตรา ๑๓๒ ให ตําแหน งกํานั น ผู ใหญบ าน ผู ชวยผู ใหญบาน แพทยประจําตําบลและ
สารวัตรกํานันในเขตกรุงเทพมหานครที่ มีอยู ในวันที่ พระราชบัญญัติ นี้ ใชบังคับยังคงมีอยู ตอไป ถ าในเขตหร
ือแขวงใด
หมดความจําเปนตองมีตําแหนงดังกลาว ใหกรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกตําแหนงนั้นในราชกิจจานุเบกษา

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ งใช บังคับอยู ในป จจุ บัน แม จะมี การแกไขเพิ่ มเติมมาแล ว๕รวม
ครั้ ง ก็ยั งมี บทบั ญญั ติ
ที่ ไมเหมาะสมกับกาลสมัย ดังนั้ น เพื่ อใหการบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมและคลองตัวสามารถ
สนองตอบความตองการของประชาชนไดโดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเปนไปตามหลักการ
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๖
มาตรา ๒

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที๑่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนไป

มาตรา ๕ ในระหวางที่กรุงเทพมหานครยังมิไดมอบใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
เพื่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นอีกเทากับอัตราภาษีตามมาตรา๑๑๒ ทวิ
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
การเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของกรมสรรพากรตามมาตรานี้ ใหถือวากรุงเทพมหานครไดมอบให
กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา๑๑๖
มาตรา ๖
ตามพระราชบัญญัตินี้

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคาและนําภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
มาใชแทน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครในสวนที่เกี่ยวกับรายได
เพื่อใหสอดคลองกับการใชภาษีดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙๑๗
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพ
มหานครที่ ยั ง ไม สอดคล องกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย ซึ่ งแก ไ ขเพิ่ มเติ มโดยรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ประกอบกับมีบทบัญญัติบางประการ
ที่ยังไมเหมาะสมสมควรแกไขเพิ่มเติม บทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ซึ่ งแกไขเพิ่ มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรแกไขเพิ่ มเติ(ฉบั
ม บที่ ๕) พุทธศักราช๒๕๓๘ และใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๑๖
๑๗
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ราชกิ จจานุ เบกษา เล ม๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบั บพิ เศษ หน า๒๐๘/๓๑ พฤศจิ กายน ๒๕๓๔
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๙ ก/หนา ๑/๙ เมษายน ๒๕๓๙
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๘
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ในสวนของการกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ที่เกี่ยวกับการมีสัญชาติไทยและการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยังไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักทย
รไ
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยังไดเพิ่มสิทธิของราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครอง
ส วนทองถิ่ นสามารถลงคะแนนเสี ยงให สมาชิ กสภาท องถิ่ น หรื อผู บริ หารท องถิ่ นพ นจากตําแหน งตามที่ กฎหมายบั
ญญั ติ
และใหมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได รวมทั้ง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่ นสมควรแก ไขเพิ่ มเติ มกฎหมายว าด วยระเบี ยบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานครให เป นไปตามบทบั ญญั ติ ของ
รัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๙
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบั ญญัติฉบับนี้ คื อ โดยที่ ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หามมิใหเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรื่ องสภาพทางกาย แตบทบัญญัติมาตรา๑๖ (๖) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นบทบั ญญั ติ ที่ ถื อปฏิ บั ติ ต อบุ คคล เพราะเหตุ แห งความแตกต างในเรื่ องสภาพทางกาย
สมควรแก ไขบทบั ญญั ติ ดั งกล าวให สอดคล องกั บรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย จึ งจําเป นต องตราพระราชบันีญ้ ญั ติ

๑๘
๑๙

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หนา ๒๒/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๓๘ ก/หนา ๑๖/๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พระราชบั ญญั ติ นี้ มี บทบั ญญั ติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํากั ดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุ คคล ซึ่ งมาตรา
๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา

พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) พระราชกําหนดแก ไขเพิ่ มเติ มพระราชบั ญญัติ ระเบียบบริ หารราชการเมืองพั ทยา.ศ.พ ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๒๓
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๑
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ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๐ ก/หนา ๒๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน
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มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศหรือคําสั่งใด
ที่ ไดกําหนดเปนอํานาจหนาที่ ของนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา ใหถือวาบทบัญญั ติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับข อบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่ งนั้ น งประธาน
อางถึ
สภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญัญติ
แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาเมืองพัทยา
“ขอบัญญัติ” หมายความวา ขอบัญญัติเมืองพัทยา
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความวา ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ใหรั ฐมนตรี วาการกระทรวงมหาดไทยรั กษาการตามพระราชบัญญัติ นี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
การจัดตั้งเมืองพัทยา
มาตรา ๗ ใหจัดตั้งเมืองพัทยาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมืองพัทยา
ที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหเมืองพัทยามีฐานะเปนนิติบุคคล
การแกไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
หมวด ๒
การบริหารเมืองพัทยา
มาตรา ๘ การบริหารเมืองพัทยาประกอบดวย
(๑) สภาเมืองพัทยา
(๒) นายกเมืองพัทยา
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สวนที่ ๑
สภาเมืองพัทยา
มาตรา ๙ สภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา
ในกรณี ที่ ตําแหน งสมาชิ กว างลงไม ว าด วยเหตุ ใดและยั งมิ ได มี การเลื อกตั้ งสมาชิ กขึ้ นแทนตําแหน งที่ ว าง
ใหสภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
มาตรา ๑๐ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที๑่ มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่ งรอยแปดสิบวัน
นับถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑ บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๑๒ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและไดเสียภาษี
ตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ ใหเมืองพัทยาในปที่สมัครหรือ
ในปกอนปที่สมัครหนึ่งป
มาตรา ๑๓ บุคคลผู มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิก
(๑) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา๑๑ (๑) (๒)หรือ (๔)
(๒) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
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(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๕) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้ งแตสองปขึ้นไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป
ในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกต
ิ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๙) เปนสมาชิกสภาทองถิ่น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
(๑๐) เป นพนั กงานหรื อลู กจ างของหน วยงานของรั ฐ หรื อของรั ฐวิ สาหกิ จ หรื อของราชการส วนท องถิ่ น
หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
(๑๑) อยู ในระหว างต องหามหรื อตัด สิทธิ มิให ดํารงตําแหนง ทางการเมื องตามรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
(๑๒) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนงเนื่องจากกระทํา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(๑๓) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่ นหรื อผู บริ หารท องถิ่ น ซึ่ งราษฎรลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่ อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นและยังไมพนกําหนด
หาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๔ การเลือกตั้งสมาชิกใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๑๕ อายุของสภาเมืองพัทยามีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๖ กอนเขารับหนาที่สมาชิกตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาดวยถอยคํา
ดังตอไปนี้
“ข าพเจ า(ชื่ อผู ปฏิ ญาณ) ขอปฏิ ญาณว า ข าพเจ าจะปฏิ บั ติ หน าที่ ด วยความซื่ อสั ตย สุ จริ ตตามความเห็ น
ของขาพเจาโดยบริสุทธิ์ใจ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของสวนรวม”
มาตรา ๑๗ สมาชิ กเป นผู แทนของประชาชนในเขตเมื องพั ทยา และต องปฏิบั ติ หน าที่ ตามความเห็ น
ของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ

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

145

มาตรา ๑๘ สมาชิกตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ในสัญญาที่เมืองพัทยา
เปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเมืองพัทยาหรือที่เมืองพัทยากระทํา
มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาเมืองพัทยา
(๔) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓
(๖) ขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๗) สภาเมื องพั ทยามี มติ ให พ นจากตําแหน ง เพราะมี ความประพฤติ ในทางที่ จ ะนํามา
ซึ่ งความเสื่ อมเสี ยหรื อก อความไม สงบเรี ยบร อยแก เมื องพั ทยา หรื อกระทําการอั นเสื่ อมเสี ยประโยชน ของสภาเม
ื องพั ทยา
โดยมีสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาเมืองพัทยาพิจารณา
และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหสมาชิกภาพสิ
้นสุดลง
นับแตวันที่สภาเมืองพัทยามีมติ
(๘) ราษฎรผู มีสิทธิเลือกตั้ งในเขตเมืองพัทยาไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
เมื่ อมี กรณีสงสัยวาสมาชิ กภาพของสมาชิกผู ใดสิ้ นสุ ดลงตาม
(๔) (๕) หรือ (๖) ให ผู วาราชการจั งหวั ด
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตาม(๘) พรอมกัน ใหถือวาเปนการยุบสภาเมืองพัทยา
มาตรา ๒๐ เมื่ อตําแหน ง สมาชิ กว างลงเพราะถึ ง คราวออกตามอายุ ข องสภาเมื องพั ทยา
หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือวามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา๑๙ วรรคสาม ใหมีการเลือกตั้งภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือวันที่มีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือวันที่ถือวามีกรยุา บสภา
เมืองพัทยา แลวแตกรณี
มาตรา ๒๑ เมื่ อตําแหน ง สมาชิ กว างลงให มี การเลื อ กตั้ ง สมาชิ กขึ้ น แทนตํา แหน ง ที่ ว าง
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตอายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแ
ปดสิบวัน
ใหสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาเมืองพัทยาที่เหลืออยู
ในกรณี ที่ ตําแหน ง สมาชิ กว างลงเกิ น กึ่ ง หนึ่ งของจํานวนสมาชิ กตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง
ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได
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มาตรา ๒๒ ให ส ภาเมื อ งพั ท ยาเลื อ กสมาชิ ก เป น ประธานสภาเมื อ งพั ท ยาคนหนึ่ งและ
รองประธานสภาเมืองพัทยาจํานวนสองคน แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
การเลือกประธานสภาเมื องพั ทยาและรองประธานสภาเมื องพั ทยาให กระทําในการประชุ ม
สภาเมืองพัทยาครั้งแรกภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป
มาตรา ๒๓ ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยู ในตําแหนงจนครบอายุ
ของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือวามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา๑๙ วรรคสาม
มาตรา ๒๔ นอกจากการพ นจากตําแหน งตามมาตรา๒๓ ประธานสภาเมื องพั ทยาและรองประธาน
สภาเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) พนจากสมาชิกภาพแหงสภาเมืองพัทยา
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยาวางลง
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ งตามมาตรา๒๔ ใหสภาเมืองพั ทยาเลื อกสมาชิ กขึ้ นเพื่ อดํารงตําแหนงที่ วางแทนภายในสิบห าวัน
นับแตวันที่ตําแหนงวางลง
มาตรา ๒๖ ประธานสภาเมืองพัทยามีหนาที่ดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการอื่นใหเปนไป
ตามขอบังคับเมืองพัทยา
รองประธานสภาเมืองพัทยามีหนาที่ชวยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัติการตามหนาที่และกระทํา
กิจการตามที่ประธานสภาเมืองพัทยามอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ใหรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน และในกรณีทมีี่ไปมระธาน
สภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งหรือประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภา
เมื องพั ทยาคนที่ หนึ่ งไม อยู หรื อไม สามารถปฏิบั ติ หน าที่ ได หรื อไม ปฏิ บั ติหนาที่ ให รองประธานสภาเมื
พั ทยาคนที
อง ่ สอง
ปฏิบัติหนาที่แทน
ในการประชุมครั้ งใดถาไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม ใหสมาชิกเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมครั้งนั้น
ในการประชุมครั้งใด ถาผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระ
การประชุม แตสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกเทาที่มีอยูเสนอใหเปดประชุมใหดําเนินการปร
ะชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไป จนกวาสมาชิกจะมีมติใหปดประชุม และใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่
มาใชบังคับกับกรณีดังกลาว
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มาตรา ๒๗ ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแตงตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและผูชวย
เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไมเกินจํานวนรองประธานสภาเมืองพัทยา เพื่อชวยเหลือกิจการตามที่ไดรับ
มอบหมาย
บุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาหรือผูชวยเลขานุการประธาน
สภาเมืองพัทยา ตองมิใชรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา
ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา
เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ประธานสภาเมืองพัทยาพนจากตําแหนง
(๒) ประธานสภาเมืองพัทยามีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาเมืองพัทยา
(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
มาตรา ๒๘ ใหปลัดเมืองพัทยาทําหนาที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ
และการจัดประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย
มาตรา ๒๙ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปใหผูวาราชการ
จังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก
ในปปฏิทินหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไมนอยกวาสองสมัยแตตองไมเกินสี่ สมัย
จํา นวนสมั ยประชุ มสามั ญ และวั น เริ่ มสมั ยประชุ มสามั ญ ประจําป แต ล ะสมั ยให สภาเมื องพั ทยากําหนด
แตสภาเมืองพัทยาจะกําหนดจํานวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสําหรับปแรกเปนการเฉพาะก็ได
สมั ยประชุ มสามั ญให มี กําหนดสามสิ บวั น แตถ ามี กรณีจําเป นสภาเมืองพั ทยาจะมี มติ ขยายสมั ยประชุ ม
สามัญออกไปอีกก็ไดแตตองไมเกินสามสิบวัน
มาตรา ๓๐ เมื่ อมี กรณี จําเป นเพื่ อประโยชน แห งเมื องพั ทยา นายกเมื องพั ทยาหรื อสมาชิ กไม น อยกว า
หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่ มีอยู อาจยื่นคํารองตอประธานสภาเมืองพัทยาขอใหเปดประชุมสมัยวิสญได
ามั 
และใหประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยกําหนดวันประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ ไดรับอง
คําร
สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดสิบหาวัน
มาตรา ๓๑ ภายใตบังคับมาตรา ๒๙ ใหประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา
ตามสมัยประชุม
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไมเรียกประชุมตามกฎหมาย
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและนัดใหสมาชิกมาประชุมในกรณีดังตอไปนี้
148

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

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

(๑) สมาชิกจํานวนไม นอยกว าหนึ่ งในสามของสมาชิกทั้ งหมดเทาที่ มีอยู มีสิ ทธิยื่ นคําร อง
ตอผูวาราชการจังหวัด ขอใหเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาได และใหผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืพัองทยา
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
(๒) กรณี ที่ ไมมี การประชุ มภายในระยะเวลาเจ็ ดวัน นับแต วัน เริ่ มกําหนดให มีการประชุม
ตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา และ
รองประธานสภาเมืองพัทยา จะทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมมิไดและใหสมาชิกเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมครั้งนั้น
มาตรา ๓๒ การประชุมสภาเมืองพัทยา ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หรือผูซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมายมีสิทธิเขาประชุม
สภาเมืองพัทยา และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอที่ประชุม
แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๓๓ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตที่บัญญัติไว
เปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกคนหนึ่ งให มีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน ถามี คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ ประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๔ สภาเมืองพัทยาจะกระทําการใดอันมิใชเปนอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยาไมได
มาตรา ๓๕ การประชุมสภาเมืองพัทยาตองกระทําโดยเปดเผยตามลักษณะที่ ไดกําหนดไว
ในขอบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา แตถานายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกเทาที่มีอยูรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ
มาตรา ๓๖ ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยา สมาชิกมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกเมืองพัทยาในเรื่องที่
เกี่ยวกับงานในหนาที่ของนายกเมืองพัทยา
มาตรา ๓๗ สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูมีสิทธิเขาชื่อ
เสนอญั ต ติ ข อเป ด อภิ ปรายทั่ ว ไปในที่ ประชุ มสภาเมื องพั ทยาเพื่ อให น ายกเมื องพั ทยาแถลงข อเท็ จ จริ ง
หรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยไมมีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธานสภาเมืองพัทยา และใหประธานสภาเมืองพัทยากําหนดวัน
สําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตติ แลวแจงให
นายกเมืองพัทยาทราบ
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มาตรา ๓๘ สภาเมืองพัทยามีอํานาจเลือกสมาชิกตั้ งเปนคณะกรรมการสามัญของสภาเมืองพัทยา
และมี อํานาจเลื อกบุ คคลผู เป นหรื อมิ ได เป นสมาชิ กตั้ งเป นคณะกรรมการวิ สามั ญของสภาเมื องพั ทยาเพื่ อิ จกระทํ
การหรืากอ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาเมืองพัทยาแลวรายงานตอสภาเมืองพัทยา
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยามีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเปน
หรือมิไดเปนสมาชิก เพื่อใหสภาเมืองพัทยาแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
มาตรา ๓๙ สภาเมืองพัทยามีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิก ขอบังคับ
การประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ
การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งและตอบกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษา
ระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่นอันเปนหนาที่ของสภาเมืองพัทยา
มาตรา ๔๐ เงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานสภา
เมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการประธานสภา
เมืองพัทยา กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้น หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการตั้งนขึ้
ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
สวนที่ ๒
นายกเมืองพัทยา
มาตรา ๔๑ ใหเมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเมืองพัทยา
การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๔๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับผู มีสิทธิเลือกตั้ ง
นายกเมืองพัทยาโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมืองพัทยา
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
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(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ
(๔) มีชื่ ออยู ในทะเบี ยนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมน อยกวาหนึ่ งปนับถึงวั นสมัคร
รับเลือกตั้ ง หรือเปนผู มีชื่ ออยู ในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้ ง และไดเสียภาษี
ามกฎหมาย
ต
วาดวยภาษีโรงเรือนและที่ ดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ ใหเมืองพัทยาในปที่ สมัครหรือในป
นปกทอี่ สมัคร
หนึ่งป
มาตรา ๔๔ บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา๑๓ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมืองพัทยา
มาตรา ๔๕๒ ใหนายกเมืองพัทยาดํารงตําแหนงนับตั้ งแตวันเลือกตั้ง และมีระยะการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
เมื่อนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการเลือกตั้งขึ้นใหมภายในสี่สิบหาวันนับแต
วันที่พนจากตําแหนง
มาตรา ๔๖ ให มี การมอบหมายงานในหน าที่ น ายกเมื องพั ทยาภายในเจ็ ด วั นนั บแต วั น ที่
ไดมีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยาจํานวนไมเกินสี่คนซึ่งมิใชสมาชิกเปนผู ชวยเหลือ
ในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย
มาตรา ๔๗ รองนายกเมื องพั ทยาต องมี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) และ (๓)
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔
มาตรา ๔๘ นายกเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาใหเปนไปตามกฎหมาย
ขอบัญญัติ และนโยบาย
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการ
นายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานของเมืองพัทยาเปนไปดวยความเรียบรอย
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูวาราชการจังหวัด
มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะ
เทศมนตรี

๒

มาตรา ๔๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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มาตรา ๔๙ นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ อื่ นใดในการพาณิชยของเมืองพัทยา หรือบริษัทที่ เมืองพัทยา
ถือหุน เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(๒) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่ทํากับเมืองพัทยา หรือการพาณิชย
ของเมืองพัทยา หรือบริษัทที่เมืองพัทยาถือหุน
มาตรา ๕๐ นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) เมื่อมีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๗๖
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๙
(๗) รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจากตําแหนง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะ
นํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเมืองพัทยา หรือปฏิบัติการหรือละเลยไมปฏิบัติการ
อันควรปฏิบัติในลักษณะที่จะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแกเมืองพัทยา หรือแกราชการโดยสวนรวมหรือ
แกความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
(๘) ราษฎรผู มีสิทธิเลือกตั้ งในเขตเมืองพัทยาไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ในระหวางที่ไมมีนายกเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหนาที่ ของนายกเมืองพัทยาเทาที่ จําเปน
ไดเปนการชั่วคราวจนกวานายกเมืองพัทยาซึ่งไดรับเลือกตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
เมื่อมีกรณีสงสัยวาความเปนนายกเมืองพัทยาสิ้นสุดลงตาม(๕) หรือ (๖) ใหผูวาราชการจังหวัด
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัด ใหเปนที่สุด
มาตรา ๕๑ รองนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง
(๒) นายกเมืองพัทยามีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกเมืองพัทยา
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๙
ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๕๐ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกเมืองพัทยาดวยโดยอนุโลม
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มาตรา ๕๒ นายกเมื องพัทยาอาจแต งตั้ งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู ชวยเลขานุการ
นายกเมื องพั ทยาไม เกิน จํานวนรองนายกเมื องพั ทยา และอาจแตง ตั้ ง ผู ทรงคุ ณวุ ฒิเป นประธานที่ ปรึกษา
และที่ปรึกษาไดจํานวนรวมกันแลวไมเกินหาคน เพื่อชวยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยาตามที่นายก
เมืองพัทยามอบหมาย
บุ ค คลที่ ไ ด รั บแต ง ตั้ งเป นเลขานุ การนายกเมื องพั ทยา ผู ช วยเลขานุ การนายกเมื องพั ทยา
ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา ตองมิใชสมาชิก และใหนํามาตรา๕๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับ
การพนจากตําแหนงของบุคคลดังกลาวดวย
มาตรา ๕๓ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอื่ นของนายกเมืองพัทยา
รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ ปรึกษาหรือที่ ปรึกา ษ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
หมวด ๓
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
มาตรา ๕๔ ใหนายกเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยา และ
เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยา
มาตรา ๕๕ เมืองพัทยาแบงสวนราชการดังตอไปนี้
(๑) สํานักปลัดเมืองพัทยา
(๒) ส วนราชการอื่ น ตามที่ นายกเมื องพั ทยาประกาศกําหนดโดยความเห็ นชอบของกระทรวงมหาดไทย
การกําหนดอํานาจหน าที่ ของสํานั กปลั ดเมื องพั ทยา และส วนราชการอื่ นตามวรรคหนึ่ ง ให เป นไปตามที่
นายกเมืองพัทยาประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๕๖ ใหมีปลัดเมืองพัทยาคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจาง
เมื องพั ทยารองจากนายกเมื องพั ทยา และรับผิ ดชอบควบคุ มดู แลราชการประจําของเมื องพั ทยาให เป นไปตามนโยบาย
และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย
การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๕๗ ในกรณี ที่ มี ความจําเป น เพื่ อประโยชน แก ราชการเมื องพั ทยาที่ จ ะต องอาศั ย
ขาราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นมาปฏิบัติงานชั่วคราว นายกเมืองพัทยาอาจขอยืมตัวผูนั้นมาชวยปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาเปนการชัคราว
่ว
โดยมีกําหนดเวลาก็ใหกระทําได แตตองทําความตกลงกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นนั้นกอน และเมื่อหมดความจําเปนเมื่อใดใหรีบสงตัวผูนั้นคืนสังกัดเดิม
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ใหถือวาขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหนาที่เปนพนักงานเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัินตี้
โดยไมขาดจากสถานภาพเดิม และคงไดรับเงินเดือนหรือคาจาง แลวแตกรณี จากสังกัดเดิม
มาตรา ๕๘ อํานาจหน าที่ ในการสั่ งหรื อการปฏิ บั ติ ราชการของรองนายกเมื องพัทยา ให เป นไปตามที่
นายกเมืองพัทยามอบหมาย
ในกรณีที่นายกเมืองพัทยาไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเมืองพัทยาตามลําดับที่นายก
เมื องพั ทยาจั ดไว เป นผู รักษาราชการแทน ถ าไม มีรองนายกเมื องพั ทยาหรือมีแต ไม อาจปฏิบั ติราชการได
ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูรักษาราชการแทน
อํานาจในการสั่ ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเมืองพัทยาจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกหนด
ํา
ในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่ น นายกเมืองพัทยาอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกเมืองพัทยา
เป นผู ปฏิ บั ติ ราชการแทนนายกเมื องพั ทยาก็ ได แต ถ ามอบให ปลั ดเมื องพั ทยาหรื อรองปลั ดเมื องพั ทยาปฏิการแทน
บั ติ ราช
ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ
การปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการกํากับดูแลและ
กรอบนโยบายที่นายกเมืองพัทยากําหนดไว
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ มีรองปลัดเมืองพัทยา อํานาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัด
เมืองพัทยา ใหเปนไปตามที่ปลัดเมืองพัทยามอบหมาย
ในกรณีที่ ไมมีผู ดํารงตําแหนงปลัดเมืองพัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรองปลัด
เมื องพั ทยาเป นผู รั กษาราชการแทน ถ ามี รองปลั ดเมื องพั ทยาหลายคนให รองปลั ดเมื องพั ทยาผู มี อาวุ โสตามระเบี
บแบบแผนย
ของราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดเมืองพัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ
ได
ใหนายกเมืองพัทยาแตงตั้ งหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยาหรือผู ดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผู รักษาราชก
ารแทน
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดเมืองพัทยาจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกหนด
ํา
เรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ปลัดเมืองพัทยาอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดเมืองพัทยา
ปฏิบัติราชการแทนปลัดเมืองพัทยาก็ได แตถาจะมอบใหหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทาปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ
มาตรา ๖๐ ในกรณี ที่ ไมมีผู ดํารงตําแหนงหัวหน าสวนราชการของเมืองพัทยา หรื อผู ดํารงตําแหนง
เที ยบเท าหรื อมี แต ไ ม อาจปฏิ บั ติ ร าชการได ให ปลั ด เมื อ งพั ทยาแต ง ตั้ งพนั ก งานเมื องพั ทยาคนหนึ่ ง
เปนผูรักษาราชการแทนได ทั้งนี้ ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ
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อํานาจในการสั่ ง การอนุญาต การอนุมั ติ หรือการปฏิบั ติราชการที่ หัวหนาสวนราชการของเมืองพั ทยา
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ
หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งั้น
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หัวหนาสวนราชการของ
เมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหพนักงานเมืองพัทยาคนใดคนหนึ่ง
ปฏิบัติราชการแทนได แลวแตกรณี
มาตรา ๖๑ ในการปฏิ บั ติ หน าที่ ให นายกเมื องพั ทยา รองนายกเมื องพั ทยาและพนั กงาน
เมืองพัทยาเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
อํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา
มาตรา ๖๒ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
ในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบรอย
(๒) การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(๔) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
(๕) การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
(๖) การจัดการจราจร
(๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๘) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย
(๙) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๑๐) การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ และที่จอดรถ
(๑๑) การควบคุ มอนามัยและความปลอดภั ยในร านจําหน ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริ การอื่ น
(๑๒) การควบคุมและสงเสริมกิจการทองเที่ยว
(๑๓) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๑๔) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา
มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายที่บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยาหรือ
ขอบัญญัติ ใหนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหนาสวนราชการ
ของเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา และพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งนายกเมืองพัทยาแตงตั้งเปนพนักานง
เจาหนาที่สําหรับปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และใหมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ ตั้งอาคารที่ มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือขอบัญญัติ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น
(๒) มี หนั งสื อสอบถามหรื อเรี ยกบุ คคลใดมาชี้ แจงข อเท็ จจริ งหรื อสั่ งให แสดงเอกสารหรื อหลั กฐานอื่ น
ที่เกี่ยวของกับการกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติ
(๓) ยึดหรื ออายัดเอกสาร หลั กฐาน ยานพาหนะหรือสิ่ งใดๆ เพื่ อใชเป นหลักฐานในการดําเนิ นคดี
(๔) จับกุมผูกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือขอบัญญัติเพื่อดําเนินคดี
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่นายกเมืองพัทยากําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยา
ปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา หรือผู ดํารงตําแหนงเทียบเทา แลวแตกรณี เห็นู ตวาอผงหา
ไมควรไดรับโทษจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบ และเมื่อผูกระทําความผิดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณี ที่ ผู กระทําความผิ ดไม ยอมเปรี ยบเที ยบ หรื อเมื่ อยอมแล วแต ไม ชําระค าปรั บภายในกําหนดเวลา
ใหพนักงานเมืองพัทยาซึ่งนายกเมืองพัทยาแตงตั้งมีอํานาจในการสอบสวนและมีฐานะเปนพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา เมื่ อทําการสอบสวนเสร็ จให ส งรายงานการสอบสวนไปยั งพนั กงานอั ยการ
เพื่อดําเนินคดีในศาลตอไป โดยใหถือวารายงานการสอบสวนนั้นเปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
เงินคาปรับใหเปนรายไดของเมืองพัทยา
มาตรา ๖๔ เมืองพัทยาอาจใหบริการแกบุคคล หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีคาตอบแทนได เมื่อบริการนั้นโดยปกติเปนบริการที่มีคาตอบแทน
การประกอบการพาณิชยของเมืองพัทยาใหตราเปนขอบัญญัติ
การประกอบกิจการใดที่เมืองพัทยามีรายไดหรือผลพลอยไดอันเกิดจากการกระทําตามอํานาจ
หนาที่จะไมตราเปนขอบัญญัติก็ได
มาตรา ๖๕ เมืองพัทยาอาจดําเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เมื่อการนั้นจําเปนตองทําและ
เป นการที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บกิ จการที่ ดําเนิ นการตามอํานาจหน าที่ ที่ อยู ภายในเขตเมื องพั ทยา หรื อเป นนประโยช
แก เมื องพั ทยา
การดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ งตองได รับความเห็ นชอบจากสภาเมืองพั ทยา และได รับความยินยอม
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเขาไปดําเนินการ
ในกรณีที่ไมไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสอง ใหนายกเมืองพัทยา
รายงานตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินกิจการนั้นจะเปนประโยชน
ต อประชาชนเป นส วนรวม ใหผู ว าราชการจั งหวั ดดําเนินการให นายกเมืองพั ทยาและผู แทนองค กรปกครองส วนท
ถิ่ นอง
ที่เกี่ยวของมาประชุม เพื่อหาขอยุติรวมกัน
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มาตรา ๖๖ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดดําเนินกิจการใดที่อยูนอกเขตเมืองพัทยา
อันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยา
ใหนายกเมืองพัทยาเสนอผูวาราชการจังหวัด แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาปญหาดังกลาวรวมกัน
เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับขอเสนอของนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัด
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งภายในสิบหาวันนับแตไดรับขอเสนอและถาคณะกรรมการไดพิจารณา
และมีมติอยางใดแลว ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อแจงใหเมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีี่ ย่เวข
ก อง
ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการตอไปในกรณีที่หาขอยุติไมได ใหรัฐมนตรีเปนผูชี้ขาด
คณะกรรมการตามวรรคสอง ใหประกอบดวยผูแทนเมืองพัทยา ผู แทนองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ที่เกี่ยวของ และบุคคลอื่นตามที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ หนวยราชการ รัฐวิ สาหกิ จ หรื อหนว ยงานของรัฐ ดําเนิ นกิจการใด
ที่อยูนอกเขตเมืองพัทยาอันมีลักษณะที่ จะมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือความปลอดภัย
ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา ใหนายกเมืองพัทยารายงานตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อแจงใหหนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาและหาขอยุติรวมกัน
มาตรา ๖๘ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการใหบริการแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
และลดภาระทางการเงินของเมืองพัทยา เมืองพัทยาอาจมอบใหบุคคลอื่นหรือเขารวมกับบุคคลอื่นกระทํากิจการ
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยาได ในกรณีเชนนั้น ผูกระทํากิจการมีสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ
หรือคาตอบแทน ที่เกี่ยวของกับกิจการนั้นแทนเมืองพัทยาตามอัตราที่ไดทําความตกลงกับเมืองพัทยาได
การกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยาและรัฐมนตรีกอน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในขอบัญญัติ ทั้ งนี้ ขอบัญญั ติดังกลาวตองไมมีลักษณะที่ อาจเปนผลใหประชาชนผู ใชหรื อรับบริการต
สียอคงเาบริการ
หรือคาใชจายอื่นสูงขึ้น
มาตรา ๖๙ เมื องพั ทยาอาจร วมกั บหน วยราชการ หน วยงานของรั ฐ รั ฐวิ สาหกิ จหรื อองค กรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น จัดตั้งองคการขึ้นเรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล เพื่อทํากิจการใดอันอยูภายใต
ํานาจหน
อ าที่
ของเมืองพัทยาได
การจัดตั้งสหการจะทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยระบุชื่ อ อํานาจหนาที่ และวิธีการบริการ
และการดําเนินงานไว และเมื่อจะยุบเลิกสหการ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยระบุวิธีจัดการทรัพยสินไวดวย
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หมวด ๕
ขอบัญญัติเมืองพัทยา
มาตรา ๗๐ เมืองพัทยามีอํานาจตราขอบัญญัติ โดยไม ขัดหรือแยงตอกฎหมายในกรณีดั งตอไปนี้
(๑) การปฏิบัติใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเมืองพัทยามีอํานาจตราขอบัญญัติได
(๓) การใหบริการโดยมีคาตอบแทนตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
(๔) การพาณิชยตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
(๕) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจาง
และการพัสดุ
ในขอบั ญญัติตามวรรคหนึ่ ง จะกําหนดโทษจําคุกหรื อโทษปรับหรือทั้ งจําและปรับผู ละเมิดขอบัญญัติ
ไวดวยก็ได แตจะกําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือนและโทษปรับเกินหนึ่งหมื่นบาทไมได
ขอบัญญัติตาม (๕) ตองมีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานกลางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งจะตราขึ้นไดตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา
มาตรา ๗๑ ร างขอบัญญั ติจะเสนอได ก็แต โดยนายกเมืองพั ทยา สมาชิ ก หรื อราษฎรผู มี สิ ทธิ เลื อกตั้ ง
ในเขตเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
ในกรณีที่สมาชิกเปนผูเสนอรางขอบัญญัติ ตองมีสมาชิกลงนามรับรอง ไมนอยกวาสองคน
รางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกจะเสนอไดตอเมื่อมีคํารับรองของนายกเมืองพัทยา
มาตรา ๗๒ รางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงรางขอบัญญัติ วาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

การจั ดเก็ บ ยกเลิ ก ลด เปลี่ ยนแปลง แก ไข ผ อน หรื อวางระเบี ยบ การบั งคั บอั นเกี่ ยวกั บภาษี อากร
การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเมืองพัทยา
การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจาง

และการพัสดุ
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ที่จะตองมีคํารับรอง
ของนายกเมืองพัทยา ใหประธานสภาเมืองพัทยาเปนผูวินิจฉัย
มาตรา ๗๓ ภายใต บั งคั บมาตรา๗๖ ร างข อบั ญญั ติ ที่ สภาเมื องพั ทยาไม เห็ นชอบด วยให เป นอั นตกไป
รางขอบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง จะเสนอใหมไดเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
รางขอบัญญัตินั้นตกไป
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มาตรา ๗๔ งบประมาณรายจายประจําปของเมืองพัทยา ตองตราเปนขอบัญญัติ ในกรณีที่
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ของปงบประมาณกอนนั้นไปพลางกอน
ในกรณีที่งบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไวไมพอสําหรับการใชจาย หรือมีความจําเปนที่จะตอง
ตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
มาตรา ๗๕ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม สภาเมืองพัทยาจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่สภาเมืองพัทยาไดรับรางขอัญบญัติ
งบประมาณรายจายนั้น
ถ าสภาเมื องพั ทยาพิ จ ารณาร างข อบั ญญั ติ ง บประมาณรายจ ายไม เสร็ จภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาเมืองพัทยาไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น และให
นายกเมืองพัทยาลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายตอไป
ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาเมืองพัทยา การเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระทําดวยประการใดๆ ที่มีผลใหสมาชิกมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย
จะกระทํามิได
มาตรา ๗๖ ในกรณีที่ สภาเมื องพัทยาไม เห็ นชอบดวยกั บร างข อบั ญญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ
ี าป
หรือรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายเพิ่ มเติม ใหสภาเมืองพัทยาตั้ งคณะกรรมการคณะหนึ่ งประกอบดวยกรรมการ
จํานวนสิบหาคน เพื่ อพิจารณาหาขอยุติ ความขัดแย งในสาระสําคัญที่ บัญญั ติไวในร างข อบั ญญั ติ งบประมาณรายจ
ายนั้ น
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกซึ่งสภาเมืองพัทยาแตงตั้งจํานวนเจ็ดคน
และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกซึ่งนายกเมืองพัทยาเสนอจํานวนเจ็ดคน และใหกรรมการทั้งสิบสี่คน
รวมกันปรึ กษาและเสนอบุคคลซึ่ งมิ ไดเปนกรรมการและมิ ไดเปนสมาชิกคนหนึ่ งทําหนาที่ เปนประธานคณะกรรมการ
ดังกลาวภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่กรรมการครบจํานวนสิบสี่คน
ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนประธานไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ใหผูวาราชการจังหวัดตั้ งบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกขึ้นทําหนาที่ ประธานคณะกรรมการด
ังกลาว
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาตอสภาเมืองพัทยา ใหแลว
เสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันที่แตงตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการไมสามารถพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานคณะกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา แลววินิจฉัยชี้ขาด
และรายงานตอสภาเมืองพัทยาโดยเร็ว
ถาสภาเมืองพัทยายังไมเห็นชอบดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือผลการวินิจฉัย
ของประธานคณะกรรมการ แลวแตกรณี ใหรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเปนอันตกไปและใหรัฐมนตรี
สั่งยุบสภาเมืองพัทยา
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มาตรา ๗๗ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติใด
ใหประธานสภาเมืองพัทยาสงรางขอบัญญัตินั้นใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืนประธานสภา
เมืองพัทยาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไมพิจารณาใหเสร็
แลวจภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติดังกลาว
ในกรณีที่ผู วาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ ง ใหสงใหนายกเมืองพัทยา
ลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยใหสงรางขอบัญญัตินั้นพร
อมดวย
เหตุ ผลที่ ไม เห็ นชอบด วยคื นไปยั งสภาเมื องพั ทยาเพื่ อพิ จารณาใหม ถ าสภาเมื องพั ทยามี มติ ยื นยั นตามรญญั
างขตอิ เบัดิ ม
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกเทาที่มีอยู ใหประธานสภาเมืองพัทยาแจงใหผูวาราชการจั
หวังด
ทราบและสงรางขอบัญญัตินั้นใหนายกเมืองพัทยาลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป
มาตรา ๗๘ ขอบัญญัตินั้นใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ศาลาวาการเมืองพัทยา และใหมีผล
ใชบังคับได ดังนี้
(๑) ถาเปนขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจาย ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
เปนตนไปหรือตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินั้น
(๒) ถาเปนขอบัญญัติอื่ น ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนเจ็ดวันนับแตวันประกาศ เวนแตขอบัญญัตินั้น
จะกําหนดไวเปนประการอื่น แตตองไมเร็วกวาวันถัดจากวันประกาศ
ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูรับผิดชอบในการประกาศขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง และใหระบุวันที่
ที่ประกาศไวดวย
มาตรา ๗๙ ใหเมืองพัทยาจัดใหมีสําเนาขอบัญญัติไว ณ ศาลาวาการเมืองพัทยา เพื่ อใหประชาชน
ตรวจดูได และหากประชาชนประสงคจะไดสําเนาขอบัญญัติใดๆ ใหเมืองพัทยาจัดใหโดยคิดคาตอบแทนไดไมเกิน
คาใชจายตามที่จายจริงในการดําเนินการดังกลาว
หมวด ๖
รายไดและรายจาย
มาตรา ๘๐ ภาษี บํารุ งทองที่ ภาษีโรงเรื อนและที่ ดิ น ภาษี ปาย และอากรการฆาสัตว และ
คาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว ในเขตเมืองพัทยา ใหเมืองพัทยาจัดเก็บเปนรายได
ของเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๘๑ กิจการใดที่มีกฎหมายมอบหนาที่ใหเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเปนเจาหนาที่
ดําเนิ นการหรื อกําหนดให แบ งรายได ให เทศบาล ถ ากิ จการนั้ นอยู ในเขตเมื องพั ทยา ให เมื องพั ทยาหรื อนายกเมื
องพั ทยา
เปนเจาหนาที่ดําเนินการหรือใหเมืองพัทยาไดรับสวนแบงรายไดตามกฎหมายนั้นและบรรดาคาธรรมเนียม
คาใบอนุญาตและคาปรับ เนื่องในกิจการเชนวานั้น ใหเปนรายไดของเมืองพัทยา
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มาตรา ๘๒ เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไมเกิน
รอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยูในเขตเมืองพัทยา
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุ ญาตขายสุราตามกฎหมายวาด วยสุรา ซึ่ งรานขายสุ ราอยู ในเขตเมื องพั ทยา
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน ซึ่งสถานที่
เลนการพนันอยูในเขตเมืองพัทยา
ในการเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของหนึ่งบาทใหปดทิ้ง
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
มาตรา ๘๓ เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพิ่มโดยใหกําหนดเปนอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ใหเมืองพัทยาเก็บ
อัตรารอยละศูนย
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหเมืองพัทยาเก็บหนึ่งในเกา
ของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๘๔ เมื่ อเมืองพัทยาออกขอบัญญัติตามมาตรา๘๒ (๑) หรือมาตรา ๘๓ แลวใหเปนหนาที่
ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บภาษีดังกลาวใหเมืองพัทยา
มาตรา ๘๕ เมืองพัทยาจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ งมีหน าที่ จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม
คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอื่ นใด เพื่ อเมืองพัทยาก็ ได ในกรณีเชนนี้ เมื่ อไดหักคาใชจายไม
นรอเกิยละหนึ่ ง
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลวใหกระทรวง ทบวง กรม นั้นสงมอบใหแกเมืองพัทยา
มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ หรือขอบัญญัติที่ออกตามมาตรา๘๒ (๒)
หรือ (๓) ใหเมืองพัทยามีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการ และใหเจาหนาที่ซึ่ งไดรับแตงตั้ งมีอําละหน
นาจแ าที่
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ในการบังคับเรียกเก็บภาษีคางตามมาตรา๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา
๘๓ เมื่ อไดรับความเห็นชอบจากนายกเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยามีอํานาจสั่ งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของผูตองรับผิดเสียภาษีอากรโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง แตถาจะขายทอดตลาดตองไดรับอนุญาต
จากผูวาราชการจังหวัดดวย
วิ ธีการขายทอดตลาดทรั พย สิน ตามวรรคสอง ให ปฏิ บัติ ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณา
ความแพงโดยอนุโลม
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น ใหหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายในการยึดและขาย
และเงินภาษีอากรคาง ถามีเงินเหลือใหคืนใหแกเจาของทรัพยสิน
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๘๗ ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนที่จัดเก็บไดในจังหวัดชลบุรี ใหจัดสรร
ใหแกเมืองพัทยาโดยใหถือวาเมืองพัทยาเปนเทศบาล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมาย
วาดวยการนั้น
มาตรา ๘๘ ในกรณี ที่ มี กฎหมายกําหนดให จั ดสรรหรื อแบ งรายได อั นเกิ ดจากภาษี อากร ค าธรรมเนี ยม
ค าใบอนุ ญาต หรื อค าปรั บใดๆ ให แก เทศบาล หรื อองค กรปกครองส วนท องถิ่ นอื่ น ให เมื องพั ทยาได รับสวรายได
นแบ ง
ดังกลาวดวย เชนเดียวกับเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นและเพื่อประโยชนในการนี้ ใหถือวา
เมืองพัทยาเปนเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น แลวแตกรณี
มาตรา ๘๙ เมืองพัทยาอาจมีรายไดอื่นดังตอไปนี้
(๑) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต หรือคาปรับใด ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว
(๒) รายไดจากทรัพยสินของเมืองพัทยา
(๓) รายไดจากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา
(๔) รายไดจากการพาณิชยของเมืองพัทยา
(๕) รายได จ ากการจําหน ายพั น ธบั ต รเมื่ อได รั บความเห็ น ชอบจากกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงการคลังรวมกัน และตราเปนขอบัญญัติแลว
(๖) เงินกู เมื่ อไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเปน ขอบัญญัติ แลว
ถาเปนเงินกูจากตางประเทศตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังดวย
(๗) เงินอุดหนุนหรือรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให
(๘) เงิ นชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหว างประเทศ ถ าเปนกรณี
ที่ เ งิ นช ว ยเหลื อดั งกล าวมี เ งื่ อนไขหรื อข อผู กพั น ใดๆ ต องได รั บความเห็ น ชอบจากกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงการ คลังรวมกันกอน ถากรณีไมมีเงื่อนไขหรือขอผูกพันใดๆใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
(๙) เงินชวยเหลือและคาตอบแทน
(๑๐) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
(๑๑) รายไดอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของเมืองพัทยา
มาตรา ๙๐ การตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนเมืองพัทยา ใหรัฐบาลตั้งใหเมืองพัทยาโดยตรง
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และรายไดของรัฐที่ไดรับจากเมืองพัทยาดวย
ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดใหแกเมืองพัทยา รัฐมนตรีจะออกระเบียบ
เพื่อกําหนดการใชจายเงินดังกลาวก็ได
มาตรา ๙๑ เมืองพัทยาอาจมีรายจายดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจาง
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(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
เงินอุดหนุน
รายจายตามขอผูกพัน
รายจายอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือขอบัญญัติกําหนด

มาตรา ๙๒ การจายเงินของเมืองพัทยา ใหเปนไปตามที่ไดอนุญาตไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
การจายเงินที่ มิได อนุ ญาตไว ในข อบัญญั ติงบประมาณรายจ ายตามวรรคหนึ่ ง ให กระทําได
เฉพาะเมื่อเปนกรณีฉุกเฉินและจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาประโยชนของเมืองพัทยา หรือการปองกันภัยพิัตบิ
สาธารณะหรือการรักษาความสงบเรียบรอย ในกรณีเชนนั้ น นายกเมืองพัทยาจะสั่ งจายเงินจากเงินสะสมไปกอนก็ ได
แตตองรายงานใหสภาเมืองพัทยาทราบในการประชุมครั้งแรกหลังจากการสั่งจายเงินและใหตั้ งงบประมาณรายจาย
ชดใชเงินสะสมตอไป ทั้งนี้ การจายเงินสะสมและการตั้งงบประมาณรายจายชดใชเงินสะสมใหเปนไปตามระเบียบ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
งบประมาณรายจายที่ตั้งไวเพื่อการใด จะโอนไปเพื่อใชจายสําหรับการอื่นไมไดเวนแตจะมีขอ
บัญญัติใหโอนได
มาตรา ๙๓ เมื่อสิ้ นปงบประมาณ ใหนายกเมืองพัทยาประกาศรายการรับจายเงินประจําป
งบประมาณที่ สิ้ นสุดลงพรอมทั้ งรายการผูกพันที่ เบิกตัดปงบประมาณไวเผยแพรใหประชาชนทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่สิ้นสุดปงบประมาณ
ใหสํานักงานตรวจเงิ นแผนดิ นเปนผู ตรวจสอบการรั บเงิน การจายเงิน การบัญชีการเงินและทรัพย สิน
อื่นๆ ของเมืองพัทยาและทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกเมืองพัทยาเพื่อเสนอสภาเมืองพัทยาตอไป
หมวด ๗
การกํากับดูแล
มาตรา ๙๔ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา
เพื่อการนี้ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงหรือสั่งใหนายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดงความค
ิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได
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มาตรา ๙๕ บรรดาเรื่ องที่เมืองพัทยาตองเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม ใหนายก
เมืองพัทยารายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบดวย ในการนี้ ผูวาราชการจังหวัดจะทําความเห็นเสนอรัฐมนตรี
หรือกระทรวง ทบวง กรม แลวแตกรณี เพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได
มาตรา ๙๖ ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวานายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางที่อาจนํามา
ซึ่ งความเสียหายแกเมืองพัทยา หรื อกระทําการฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบั ญญัติ และผู
ราชการ
 ว า
จั งหวัดได ชี้ แจง แนะนํา หรื อตั กเตือนแลว แต นายกเมื องพัทยาไม ปฏิ บัติ ตาม ให ผู ว าราชการจั งหวั ดรายงาน
ใหรั ฐมนตรี
ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนรีบดวนที่จะรอชามิได ใหผูวาราชกา
รจังหวัด
มีอํานาจออกคําสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกเมืองพัทยาไวตามที่เห็นสมควรได
การกระทําของนายกเมืองพัทยาที่ฝาฝนคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี
ตามวรรคหนึ่ง ไมมีผลผูกพันเมืองพัทยา
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่เมืองพัทยาดําเนินการนอกเขตเมืองพัทยาตามมาตรา ๖๕ และกิจการนั้น
มีลั กษณะที่ อาจนํามาซึ่ งความเดื อดรอนรําคาญแก ประชาชนในเขตเมื องพัทยา หรืออาจกระทบกระเทือน
ตอความสงบเรียบรอย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแนะนําใหปรับปรุงแกไขหรือกระทําการใดๆ ไดตามสมควร ในกรณีที่เมืองพัทยา
ไมปฏิบัติตามและผู วาราชการจังหวัดเห็ นวาไมมีเหตุผลอันสมควร ผู วาราชการจังหวัดจะออกคําสั่ งระงับ
การดําเนินกิจการดังกลาวก็ได
มาตรา ๙๘ เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชนของประเทศ
เปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ งหรือกรณีอื่ นตามที่ กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอํานาจยุบสภา
เมืองพัทยา และใหแสดงเหตุผลไวในคําสั่งดวย
มาตรา ๙๙ บรรดาอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะทําหนังสือมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติแทนก็ได แตตองแจงให
เมืองพัทยาทราบและใหรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบดวย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๐๐ ใหสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับพนจากตําแหนง และใหเลือกตั้งสมาชิก
สภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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มาตรา ๑๐๑ ให ปลั ดเมื องพั ทยาตามพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการเมื องพั ทยา
.ศ.พ๒๕๒๑
ซึ่ งดํารงตําแหนงอยู ในวันกอนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ ใช บังคับพนจากตําแหนง และใหมีการเลือกตั้ งนายก
เมืองพัทยา
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหว างที่ ไม มี นายกเมื องพั ทยาตามวรรคหนึ่ ง ให ปลั ดเมื องพั ทยาซึ่ งได รั บแต งตั้ งตามพระราชบั
ตินี้ ญญั
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกเมืองพัทยาเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนกวานายกเมืองพัทยาซึ่งไดรับเลือกตั้ง
จะเขารับหนาที่
ในกรณีที่ไมมีปลัดเมืองพัทยาตามวรรคสอง ใหหัวหนาสํานักปลัดเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงอยูในตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกเมืองพัทยาเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราว จนกวานายกเ
มือง
พัทยาที่ไดรับเลือกตั้งจะเขารับหนาที่
มาตรา ๑๐๒ ในระหว างที่ ไมมี กฎหมายว าด วยการเลือกตั้ งสมาชิ กสภาท องถิ่ นหรื อผู บริ หารท องถิ่ น
ให นํากฎหมายวาดว ยการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาเทศบาลมาใช บั งคั บกั บการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาเมื องพัทยา
หรือนายกเมืองพัทยาเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ใหยกเวนไมตองเรีย ก
เก็บเงินประกันการสมัคร
ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ใหถือเขตเมืองพัทยาเปนเขตเลือกตั้ง
ในกรณี ที่ มี การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาเมื องพั ทยา และนายกเมื องพั ทยาในคราวเดี ยวกั นให ใช หน วยเลื อกตั้ ง
ที่เลือกตั้ง เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจาหนาที่คะแนน และบัญชีรายชืู่อมผีสิทธิ
เลือกตั้งรวมกันก็ได
ใบสมั ค รและบั ต รเลื อกตั้ ง สมาชิ กสภาเมื องพั ทยา หรื อนายกเมื องพั ทยาให เป นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
เพื่อประโยชนในการดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปโดยเรียบรอยกระทรวงมหาดไทยอาจออก
ระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยาเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได
มาตรา ๑๐๓ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของเมืองพัทยา
ที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไปเปนของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๔ ให บรรดาพนั กงานเมื องพั ทยาและลู กจ างเมื องพั ทยาซึ่ ง ดํารงตําแหน งอยู
ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนพนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจางเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัต้ ินี
ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจาง
เมืองพัทยา ใหการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยาเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
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มาตรา ๑๐๕ ใหบรรดาขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของเมืองพัทยาและมติ
ของเมืองพัทยา ซึ่งออกโดยสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
และใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
และมติของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๖ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศในเรื่องใด
ที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือที่แกไขเพิ่มเติม หรือที่ใชบังคับกับ
เมืองพัทยาหรือกิจการของเมืองพัทยา และใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชังบคับ
ไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ
หรือประกาศในเรื่องนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใชบังคับแทน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนด
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลืกตัอ ้ง
โดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น แตเนื่องจากการปกครองทองถิ่นในรูปแบบ
เมืองพัทยาในปจจุบันซึ่งมีปลัดเมืองพัทยาทําหนาที่บริหารกิจการเมืองพัทยาโดยสัญญาจางยังไมสอดคลอง
และเป นไปตามบทบั ญญั ติ ของรั ฐธรรมนู ญดั งกล าว ประกอบกั บสมควรจั ดระเบี ยบการปกครองเมื องพั ทยาใหม ให เหมาะสม
กับสภาวการณ และเพื่ อใหเมืองพัทยามีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหาร
งานบุคคล การเงิน และการคลังสอดคลองกับหลักการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๓
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบัน เปนการจํากัดสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิของ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนสิทธิและเสรีภาพของปร
ะชาชน
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เป น การสมควรมี กฎหมายว าด ว ยการกํา หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํา นาจ
ให แกองค กรปกครองสวนทองถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใดๆ ในสวนที่ มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่ น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๔ ก/หนา ๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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“คณะกรรมการ” หมายความว า คณะกรรมการการกระจายอํานาจให แก องค กรปกครอง
สวนทองถิ่น
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตน และมีอํานาจออก
กฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกวา“คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
(๒) รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรี ว าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
และอธิบดีกรมการปกครอง
(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยผูบริหารองคการบริหาร
สวนจังหวัดสองคน ผู บริหารเทศบาลสามคน ผู บริ หารองคการบริหารสวนตําบลห าคน และผู บริหารกรุงเทพมหานคร
ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคน ทั้งนี้ ดโ ยให
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการ
บริหารราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถิ่น ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครองสวนทองถิ่นในสาขารัฐศาสตร
หรือรัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด
ให หั ว หน าสํานั กงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให แก องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น
เปนเลขานุการคณะกรรมการ
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
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(๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พนจากตําแหนงเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสือลาออก
ตอประธานกรรมการหรือพนจากการเปนผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับสรรหา
เปนกรรมการอีกไดไมเกินสองวาระติดตอกัน
ถากรรมการตามวรรคหนึ่งวางลง ใหสรรหากรรมการแทน และใหผูซึ่งไดรับสรรหาอยูในตําแหนง
เทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในระหวางที่ยังมิไดสรรหากรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสอง และยังมีกรรมการเหลืออยู
เกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา๗
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
มาตรา ๑๑ การประชุ มของคณะกรรมการต องมี กรรมการมาประชุ มไม น อยกว ากึ่ ง หนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
การวิ นิจฉั ยชี้ ขาดใหถื อเสี ยงขางมาก กรรมการคนหนึ่ งใหมี เสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ าคะแนนเสี ยง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัด ทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองค กรปกครองส วนทองถิ่ นและแผนปฏิบัติ การ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา
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(๒) กําหนดการจัดระบบการบริ การสาธารณะตามอํานาจและหนาที่ ระหวางรัฐกั บองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
(๓) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทอนงถิ่
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ
(๔) กําหนดหลักเกณฑและขั้ นตอนการถ ายโอนภารกิ จจากราชการสวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหวาง
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน
ที่ เกี่ ยวของ เพื่ อใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจและหนาที่ การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประ
มาณ
ที่ราชการสวนกลางโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการถายโอนภารกิจตาม(๒) (๓) และ (๔)
(๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มี
กฎหมายบั ญญัติใหตองขออนุมัติหรือขออนุญาตไปใหองค กรปกครองสวนท องถิ่ นโดยคํานึ งถึงความสะดวก รวดเร็ว
ในการใหบริการประชาชน และการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายนั้นๆ เปนสําคัญ
(๗) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวินัย
ทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ
ระเบียบ และคําสั่งที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ
ิ่น
ตอคณะรัฐมนตรี
(๙) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่ ง
ที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑๐) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้นใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง
(๑๑) พิ จารณาหลั กเกณฑ การจั ดสรรเงิ นอุ ดหนุ นให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่ น ตามความจําเป น
(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
(๑๓) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวาสวนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑๔) เสนอรายงานเกี่ ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอคณะรัฐมนตรี
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๕) ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแตงตั้ งคณะอนุ กรรมการเพื่ อดําเนินการใดๆ ตามที่ คณะกรรมการ
มอบหมายได
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปน
หนังสือเรียกใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่ ของรัฐ สงขอมูลหรือเอกสารใดๆ
เกี่ ยทีวข
่ อง
มาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได ในการนี้อาจเรียกบุคคลใดๆ มาชี้แจงดวยก็ได
มาตรา ๑๕ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
(๓) รวมมือและประสานงานกับราชการส วนกลาง ราชการสวนภูมิ ภาค องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๕) ปฏิ บั ติ หน าที่ อื่ น ตามที่ กฎหมายกําหนดให เป น หน าที่ ข องสํานั กงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๒
การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
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(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๔) การสงเสริมกีฬา
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การส งเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
(๓๑) กิ จการอื่ นใดที่ เป นผลประโยชนของประชาชนในท องถิ่ น ตามที่ คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัด
ระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑) การจัด ทําแผนพั ฒนาทองถิ่ นของตนเอง และประสานการจั ดทําแผนพัฒ นาจั งหวั ด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(๕) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๖) การจัดการศึกษา
(๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
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(๘) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๙) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
(๑๔) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๑๕) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับ
บุคคลอื่นหรือจากสหการ
(๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่ เชื่ อมตอระหว างองคกรปกครองสวนท องถิ่ นอื่ น
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขต
และกิ จการนั้ นเปนการสมควรให องคกรปกครองสวนทองถิ่ นอื่ นรวมกันดําเนิ นการหรื อใหองค การบริหารสวหวันจัดง
จัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒๕) สนั บสนุนหรือชวยเหลือส วนราชการ หรื อองคกรปกครองสวนท องถิ่ นอื่ นในการพั ฒนาทองถิ่ น
(๒๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
(๒๗) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
(๒๙) กิ จการอื่ นใดที่ เป นผลประโยชน ของประชาชนในท องถิ่ นตามที่ คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๘ ให กรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่ อประโยชน

ของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
มาตรา ๑๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่ นที่ มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖
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ให องค กรปกครองส วนท องถิ่ นอื่ นที่ มีกฎหมายกําหนดใหเป นองค กรปกครองสวนท องถิ่ น
รูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
มาตรา ๒๐ ในกรณี ที่ กฎหมายบัญ ญัติ ให องคกรปกครองส วนท องถิ่ นมีอํานาจและหน าที่
เกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบในสวนใด
มาตรา ๒๑ บรรดาอํานาจและหน าที่ ที่ อยู ในความรั บผิ ดชอบของรั ฐตามกฎหมาย รั ฐอาจมอบอํานาจ
และหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทนได
ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ ที่ ระบุไวในมาตรา๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา๑๘ และมาตรา ๑๙
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจรวมมือกันดําเนินการหรืออาจรองขอใหรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
แลวแตกรณี ดําเนินการแทนได
มาตรา ๒๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหเอกชนดําเนินการตามอํานาจและหนาที่
แทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๓
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร
มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจากภาษีอากร
คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปนี้
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๒) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย
(๔) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรร
ตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตอง
จายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๕) ภาษี ธุ รกิ จ เฉพาะตามประมวลรั ษฎากร โดยออกข อบั ญ ญั ติ จั ดเก็ บเพิ่ มขึ้ น ในอั ตรา
ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร
โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร
สวนตําบล โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัด็บเก
และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวาดวยการนั้น โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
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(๗) ภาษีและคาธรรมเนี ยมรถยนต รวมทั้ งเงิ นเพิ่ มตามกฎหมายวาด วยรถยนต ภาษีรถ
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(๑๐) อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่ นอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๑) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐในอัตรารอยละ
สี่สิบแลว ดังตอไปนี้
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร
ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต
(ข) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุม
พื้นที่ตามประทานบัตร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต
(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ใหไดรับการจัดสรรในอัตรา
รอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต
(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐ
ในอัตรารอยละสี่สิบแลว ดังตอไปนี้
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้ นที่ ครอบคลุมพื้ นที่ ตามสัมปทาน
ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต
(ข) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุม
พื้นที่ตามสัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต
(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ใหไดรับการจัดสรรในอัตรา
รอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต
(๑๔) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่มีทุนทรัพย
ภายในเขต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(๑๕) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามอัตราและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๖) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสิบของ
คาธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(๑๗) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ใหเทศบาล
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตทองถิ่นนั้นๆ และใหตกเปนรายได
ขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นดั งกล าว ในกรณี กฎหมายกําหนดให เทศบาลเป นผู จั ดเก็ บค าธรรมเนียม ค าใบอนุ
ต ญา
และคาปรับ ใหนํารายไดมาแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลที่อยู ภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหน
ด
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

175

(๑๘) คาใชน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวนที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๑๙) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่จัดใหมีขึ้น
(๒๐) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร
สวนตําบล
มาตรา ๒๔ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายได
ดังตอไปนี้
(๑) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซล
และน้ํามั นที่ คล ายกั น ก าซป โตรเลี ยมที่ ใช เป นเชื้ อเพลิ งสําหรั บรถยนต ซึ่ งเก็ บจากการค าในเขตจัดยออกข
งหวั ด โ อบั ญญั ติ
จัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามันและกิโลกรัมละไมเกินสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลีมย
(๒) ภาษี บํารุ งองคการบริหารส วนจั งหวัด สําหรั บยาสูบ ซึ่ งเก็บจากการคาในเขตจังหวัด
โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค
(๓) ภาษี มูลค าเพิ่ มตามประมวลรัษฎากรที่ ไดรั บการจัดสรรในอั ตราซึ่ งเมื่ อรวมกับอั ตรา
ตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แล วไม เกิ นร อยละสามสิ บของภาษี มู ลค าเพิ่ มที่ จั ดเก็ บได หั กส วนที่ ต องจ ายคื นแล ว
โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๔) ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะตามประมวลรั ษฎากร โดยออกข อบั ญญั ติ จั ดเก็ บเพิ่ มขึ้ นในอั ตราซึ่ งเมื่ อรวมกั บ
อัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่
ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๕) ภาษีและคาธรรมเนี ยมรถยนต รวมทั้ งเงิ นเพิ่ มตามกฎหมายวาด วยรถยนต ภาษีรถ
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
(๖) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(๗) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
(๘) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่ สิบของ
คาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
(๙) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละ
ยี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
(๑๐) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดโดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผู พัก
ในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๑๑) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ใหองคการ
บริ หารส วนจั งหวัดเป นเจาหน าที่ ดําเนิ นการภายในเขตองค การบริ หารส วนจั งหวัดนั้ นและให ตกเป นรายไดงค
ของอ
การ
บริหารสวนจังหวัด
(๑๒) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดใหมีขึ้น
(๑๓) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด
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มาตรา ๒๕ กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปนี้
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๒) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย
(๔) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่ คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามัน
ที่ คล ายกั น ก าซป โตรเลี ยมที่ ใช เป นเชื้ อเพลิ งสําหรั บรถยนต ซึ่ งเก็ บจากการค าในเขตกรุ งเทพมหานคร
อกขโดยอ
อบั ญญั ติ
จัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามันและไมเกินกิโลกรัมละสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลีมย
(๕) ภาษี บํารุ ง กรุ งเทพมหานครสําหรั บยาสู บซึ่ งเก็ บจากการค าในเขตกรุ ง เทพมหานคร
โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค
(๖) ภาษี มูลค าเพิ่ มตามประมวลรัษฎากรที่ ไดรั บการจัดสรรในอั ตราซึ่ งเมื่ อรวมกับอั ตรา
ตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตอง
จายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกิน
รอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
และค าแสตมปยาสู บตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่ งเก็บจากการค าในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยออกข อบัญญัติจั ดเก็บ
เพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมป
ตามกฎหมายวาดวยการนั้นโดยเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(๑๐) ภาษีและคาธรรมเนี ยมรถยนต รวมทั้ งเงิ นเพิ่ มตามกฎหมายวาด วยรถยนต ภาษีรถ
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตรา
รอยละสี่สิบของคาภาคหลวงแรที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง
(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพ
มหานคร ในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง
(๑๔) อากรการฆาสัตว และผลประโยชนอื่ นอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
(๑๕) คาธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผูพักในโรงแรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๑๖) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามอัตราและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๗) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่มีทุนทรัพย
ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด
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(๑๘) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบ
ของคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(๑๙) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ใหกรุงเทพ
มหานครเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหตกเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร
(๒๐) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่กรุงเทพ
มหานครจัดใหมีขึ้น
(๒๑) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๒๖ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่ นที่ มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
รูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอื่นตามมาตรา๒๓
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองรูปแบบพิเศษ
เต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอื่นตามมาตรา๒๓ และมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๗ ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกําหนดใหเปนภาษีและอากรรวมกันระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรืออาจกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเพิ่มได เพื่อใหสอดคลองกับการถายโอนภาระหนาที่
และงบประมาณจากราชการสวนกลางมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามแผนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแตละป ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนด
โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
เปนสําคัญ
มาตรา ๒๘ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายรับดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภค
(๓) รายไดจากการพาณิชยและการทํากิจการ ไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอื่น
หรือจากสหการ
(๔) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ คาตอบแทน หรือรายไดอื่นใดตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไวใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) คาบริการ
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(๗) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(๘) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร
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(๙) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ
(๑๐) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(๑๑) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
(๑๒) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน
(๑๓) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการ
เพื่อมุงหากําไรในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑๔) รายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษ
การออกพันธบั ตรตาม(๘) การกู เงิ นจากองคการ หรือนิ ติบุ คคลตางๆ ตาม
(๙) การกู เงิ น ตาม(๑๐)
และรายไดตาม (๑๓) ใหออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๙ การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับรายไดตามหมวดนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่ อนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับเงินรายไดสําหรับองคกกครอง
รป
สวนทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่การกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องใดมีกฎหมายอื่นบัญญัติไว
และเปนการกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องเดียวกับที่บัญญัติไวแลว ในบทบัญญัติเกี่ยกัวบ
รายได ขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นตามหมวดนี้ ให ใช บทบั ญ ญั ติต ามหมวดนี้ บั งคั บแทนบทบั ญ ญั ติ
ของกฎหมายนั้ น ทั้ งนี้ ถาการกําหนดรายไดในเรื่ องใดมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่ อนไข อัตราการจ
ัดสรร
การนําสงเงินรายไดและการไดรับเงินรายไดใชบังคับอยูแลว ใหใชบังคับตามกฎหมายเชนวานั้นไปพลางกอน
จนกวาจะมีการประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แตถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดยังไมมีกฎหมาย
เชน วานั้ น ใหการกําหนดรายไดตามบทบัญญัติ ในหมวดนี้ มีผลใช บังคับเมื่ อมี ประกาศของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่ นจะมอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่ นอื่ น
จัดเก็บภาษีอากร ค าธรรมเนียม คาใบอนุ ญาต คาตอบแทน หรือรายได อื่ นใด เพื่ อองคกรปกครองสวนทองถินก็
่ นนัได้
ทั้งนี้ โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให ดํา เนิ น การถ า ยโอนภารกิ จ การให บ ริ การสาธารณะที่ รั ฐ ดํา เนิ น การอยู ในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในกําหนดเวลา ดังนี้
(ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป
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(ข) ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นและกระทบถึง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป
(ค) ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในสี่ป
(๒) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและขององคกรปกครอง
ส วนทองถิ่ น และระหว างองค กรปกครองส วนท องถิ่ นด วยกั นเองตามอํานาจและหน าที่ ที่ กําหนดไว ในพระราชบััติญ
นี้ ญ
ใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแตกตางกันได โดยใหเปนไป
ตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ซึ่งตองพิจารณาจากรายไดและบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่ นนั้ น จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการที่ ประชาชน
จะไดรับ ทั้งนี้ ตองไมเกินระยะเวลาสิบป
(๓) กําหนดแนวทางและหลั กเกณฑ ให รั ฐทําหน าที่ ประสานความร ว มมื อและช ว ยเหลื อ
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
(๔)๒ กําหนดการจั ดสรรภาษีและอากร เงิ นอุ ดหนุ น และรายไดอื่ นให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่ น
เพื่ อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหน าที่ ขององค กรปกครองส วนทองถิ่ นแต ละประเภท
อยางเหมาะสม โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดคิดเปน
สัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละยี่ สิบหา และโดยมีจุดมุ งหมายที่ จะใหองคกรปกครองส
ทอวงถิ
น ่น
มีรายไดเพิ่ มขึ้ นคิ ดเปนสั ดสวนต อรายได สุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิ บหา โดยการจั ดสรรสัดสวน
ที่ เปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย
การเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอรายไดสุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่ง
ใหเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริการ
สาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถายโอนเพิ่มขึ้น
ภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป แตไมวากรณีจะเปนประการใดเงินอุดหนุนที่ จัดสรรใหตองมีจํานวน
ไมนอยกวาเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
(๕) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความตองการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น
มาตรา ๓๑ ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ถามี
กฎหมายใดบัญญัติไวในลักษณะที่เปนผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามอํานาจและหนาที่
ไดดวยตนเอง หรือมีลักษณะเปนการซ้ําซอนกับการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมี
การแกไขกฎหมายนั้น ใหคณะกรรมการรายงานตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการใหมีการแกไขกฎหมายดังกลาวตอไป
๒
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มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) กําหนดรายละเอี ยดของอํานาจหน าที่ ในการให บริ การสาธารณะที่ องค กรปกครอง
สวนท องถิ่ นแตละรูปแบบจะตองกระทํา โดยในกรณีใดเปนอํานาจและหนาที่ ที่ เกี่ ยวของกับการดําเนินการของร
ั ฐหรือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ใหกําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อประสานการดําเนินการใหเกิด
ประโยชนแกสวนรวม
(๒) กําหนดหลั กเกณฑและวิธี ดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรให เพียงพอ
แกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้
โดยตองคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปนสวนรวมดวย
(๓) รายละเอียดเกี่ ยวกับการเสนอให แกไขหรือจัดใหมี กฎหมายที่ จําเปนเพื่ อดําเนิ นการ
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดนโยบายและ
มาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสูสวนทองถิ่น โดยการสรางระบบ
การถายเทกําลังคนสูทองถิ่น และสรางระบบความกาวหนาสายอาชีพที่เหมาะสม
แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งตองกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และกําหนดหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนดวย
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา๓๒ แลว ใหเสนอคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบ แลวรายงานตอรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับตอไป
แผนปฏิบัติการที่ประกาศใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น
ในกรณี ที่ สภาพการณ เปลี่ ยนแปลงไปในระหวางที่ แผนปฏิ บั ติ การใช บั งคั บคณะกรรมการ
อาจดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับสภาพการณนั้นได
ให ค ณะกรรมการมี ห น า ที่ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนปฏิ บั ติ การและรายงานให
คณะรัฐมนตรีทราบทุกป ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรคไมอาจดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไดใหคณะกรรมการ
รายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไขดวย
มาตรา ๓๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรร
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายหลังที่ไดดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่ นไปแลว โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาปนับแตวันที่ มีการกําหนดอํานาจและหน
าที่
หรือวันที่มีการจัดสรรรายได ทั้งนี้ จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาที่และ
การจัดสรรรายได เพื่อกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๓๒ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่ มแรก ใหนายกรั ฐมนตรีจัดใหมี การเลือกผู แทนองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
และสรรหาผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่ มแรก เพื่ อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่ งใหหนวยงานของรัฐที่ เกี่ ยวของดําเนินการเพื่ อชวยเหลือ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดตามที่เห็นสมควร

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใชพระราชบัญญั ติฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห งราชอาณาจั กรไทย ได บั ญญั ติ ให มี กฎหมายกําหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํานาจเพื่ อพั ฒนาการกระจายอํานาจ
ใหแกทองถิ่นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบ
ริการ
สาธารณะและการจั ดสรรสัด ส วนภาษี และอากรขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น และให มี คณะกรรมการ
ซึ่งประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ
มีจํานวนฝายละเทากันเพื่อทําหนาที่ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ การปฏิบัติตามแผนและขั้ นตอน
การกระจายอํานาจในการถ ายโอนภารกิ จให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่ นที่ กําหนดไว ไม อาจดําเนิ นการได ตหนด
ามกํา
ระยะเวลา ทําใหการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นตามมาตรา๓๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํานาจให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่ น.ศ.พ ๒๕๔๒ ไม สอดคล องกั บข อเท็ จจริ ง
ในการถายโอนภารกิจ สมควรแกไขเพิ่มเติมการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไป
ตามสภาพข อเท็ จจริ งนั้ น และยั งคงเป าหมายการเพิ่ มสั ดส วนรายได ขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นใหไม
ไดนรอั บยกวา
รอยละสามสิบหาไวเชนเดิม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบั ญญั ติ นี้ ให ใช บั งคั บตั้ งแต วั นถั ดจากวั นประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเป นต นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่ น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือน
จากงบประมาณหมวดเงิ นเดื อนขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น หรื อจากเงิ นงบประมาณ หมวดเงิ นอุ ดหนุ นของรั ฐบาล
ที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่ นนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๐ ก/หนา ๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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หมวด ๑
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๕ ในองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง ใหมีคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
(๒) หั ว หน าส ว นราชการประจํา จั ง หวั ด จํา นวนสามคนจากส ว นราชการในจั ง หวั ด นั้ น
ซึ่ งผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่ เกี่ ยวของ ทั้ งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่ อประโยชน
ในการบริหาร
งานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได
(๓) ผู แทนองคการบริหารส วนจังหวัดจํานวนสี่ คนประกอบดวย นายกองค การบริหารสวนจังหวัด
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด และผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการ
บริหารงานทองถิ่ น ดานการบริหารงานบุ คคล ดานระบบราชการ ด านการบริหารและการจั ดการ หรือด านอื่ นที่ จนะเป
ประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม(๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล
จํานวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และบุคคลทั้งสิบสองคนดังกลาวประชุม
เพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือสี่คน
วิ ธี การคั ด เลื อกผู แทนข าราชการองค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด และผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ให เ ป น ไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด
ให ปลั ดองค การบริ หารส วนจั งหวั ดเป นเลขานุ การคณะกรรมการข าราชการองค การบริ หารส วนจั งหวั ด
มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) สัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๔) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๖) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๗) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง
บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขต
จังหวัดนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป นับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อ
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มาตรา ๗ กรรมการซึ่ งเปนผูแทนขาราชการองค การบริ หารส วนจั งหวั ดและกรรมการผู ทรงคุ ณวุิ ฒ
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได
ถากรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลง
ใหดําเนินการคัดเลื อกกรรมการแทนตําแหนงที่ วางโดยเร็ ว ตามหลักเกณฑและเงื่ อนไขในมาตรา
๕ และใหกรรมการ
ซึ่งไดรับการคัดเลือกมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในระหวางที่ ยังมิไดคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่ วางตามวรรคสอง และยังมีกรรมการเหลืออยู
เกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
มาตรา ๘ กรรมการซึ่ งเปนผู แทนขาราชการองคการบริหารสวนจัง หวัดพนจากตําแหนง
กอนวาระเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ หรือพนจากการเปนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา๖
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิ
เขาประชุม
การวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดใหถื อเสี ยงข างมาก กรรมการคนหนึ่ งให มี เสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ าคะแนนเสี ยง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อดําเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายได
มาตรา ๑๒ ค าตอบแทนของคณะกรรมการข าราชการองค การบริ หารส วนจั งหวั ด
และคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
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การกําหนดค าตอบแทนตามวรรคหนึ่ ง ต องคํานึงถึ งปริมาณงาน รายได และรายจายของ
องคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง และสามารถปรับลดหรือเพิ่มขึ้นไดตามความเหมาะสมของปริมาณงาน
และสภาพทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการขาราชการองค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด มี อํานาจหน าที่ กําหนด
หลักเกณฑและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามที่มีความจําเปนเฉพาะสําหรับขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดนั้น
(๒) กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน
การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ
การอุทธรณและการรองทุกข
(๔) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด
(๕) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้ แจง สงเสริมและพัฒนาความรู แกขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด
การดําเนินการตาม (๑) ถึง (๕) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๑๔ การกํา หนดหลั ก เกณฑ และการดํา เนิ น การเกี่ ยวกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
ตามมาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจกําหนดใหสอดคลองกับ
ความตองการและความเหมาะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้น แตตองอยูภายในกรอบมาตรฐาน
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดตามมาตรา ๑๗
หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนดตามมาตรา ๑๓ ใหประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น และจัดสงสําเนา
ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ
มาตรา ๑๕ การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่ อนขั้ นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข
หรื อการอื่ นใดที่ เกี่ ยวกั บการบริหารงานบุคคล ใหเ ปนอํานาจของนายกองคการบริ หารส วนจั งหวัด ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด แตสําหรับการออกคําสั่งแตงตั้ง
และการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอน
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อํานาจในการดําเนินการเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดอาจมอบหมายใหผูบังคับบัญชาขาราชการในตําแหนงใดขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้น
เปนผู ใชอํานาจแทนนายกองคการบริหารสว นจังหวัดได ทั้ ง นี้ ตามหลักเกณฑ ที่ คณะกรรมการข าราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
มาตรา ๑๖ เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด
แตละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
คณะหนึ่งประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดรับ
มอบหมายเปนประธาน
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น๒
(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสามคน
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดาน
การบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอื่น
ที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม(๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล
จํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาว
ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน
วิธีการคัดเลือกผู แทนองคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกําหนด
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
หรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี เปนผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด
ให อธิ บดี กรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ น ๓แต งตั้ ง ข าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่ ง
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดี เปนเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งคัดเลือกจากปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความ
ในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม

พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒
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ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหนําความ
ในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการกลางข า ราชการองค การบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด มี อํา นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
และผูทรงวุฒิตามมาตรา ๕ วรรคสาม
(๒) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง
(๔) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น
(๕) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๖) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
(๗) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ
(๘) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข
(๙) กําหนดมาตรฐานทั่ วไปเกี่ ยวกั บโครงสร างการแบ งส วนราชการ วิ ธี การบริ หารและการปฏิ บั ติ งาน
ของข าราชการองคการบริหารส วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจัังดหว
(๑๐) ใหขอคิดเห็นหรือใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด
(๑๑) กํากับดูแล แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด
(๑๒) ปฏิ บั ติ การอื่ นตามที่ พระราชบัญ ญั ตินี้ หรื อกฎหมายอื่ น บัญ ญั ติใหเ ป นอํานาจหน าที่
ของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
เพื่ อประโยชน ในการพั ฒนาข าราชการองค การบริ หารส วนจั งหวั ดให เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนสวนรวม การกําหนดมาตรฐานทั่ วไปเกี่ ยวกับการโอน หรือการรับโอน
ตามวรรคหนึ่ ง (๕) คณะกรรมการกลางข าราชการองค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด ต องกําหนดหลั กเกณฑ
ใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหนาที่ ในระหวางองคการบริหารสวหวั
นจัดง
ดวยกันได
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มาตรา ๑๘ การกําหนดมาตรฐานทั่วไปตามมาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
แตจะตองอยูภายใตมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น กําหนดตามมาตรา ๓๓ (๑)
มาตรา ๑๙ เมื่อคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปแลว ใหใชเปนหลักเกณฑกลางสําหรับคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง
นําไปกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๓
ในกรณีที่ คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแหงใดกําหนดหลักเกณฑ การบริหาร
งานบุคคลหรือมีมติใด ๆ ขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
แจงใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้นดําเนินการแกไขใหถูกตอง ถาคณะกรรมการ
ข าราชการองคการบริหารส วนจัง หวั ดไม ดําเนิ นการแกไ ขภายในเวลาอั นสมควร หรื อการดําเนิ นการของ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง ใหคณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจสั่งระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมติไดนั้ น
มาตรา ๒๐ ใหค ณะกรรมการกลางข าราชการองคการบริหารส วนจังหวัดจัดทําบัญชีอั ตรา
เงิ นเดื อนและประโยชนตอบแทนอื่ นของข าราชการองค การบริ หารส วนจั งหวั ดในแต ละระดั บใหเป นมาตรฐานเดี ยวกั น
มาตรา ๒๑ ค าตอบแทนคณะกรรมการกลางข าราชการองค การบริ หารส วนจั งหวั ด
และคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๒ ใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้ มาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจาง
ขององคการบริหารสวนจังหวัดดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยใหกําหนดมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติ
ใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจางในองคการบริหารสวนจังหวัด
หมวดที่ ๒
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล
มาตรา ๒๓ เทศบาลที่อยูในเขตจังหวัดหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรวมกัน
คณะหนึ่งทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดนั้น ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน
(๒) หั วหน าส วนราชการประจําจั งหวั ดจํานวนห าคนจากส วนราชการในจั งหวั ดนั้ น ซึ่ งผู ว าราชการจั งหวั ด
ประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่ เกี่ยวของ ทั้ งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล
ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได
(๓) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ดังนี้
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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(ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง
จํานวนสองคน
(ข) นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(ค) ผู แทนพนั กงานเทศบาล ซึ่ ง ปลั ด เทศบาลในเขตจั ง หวั ด นั้ น คั ด เลื อกกั น เอง
จํานวนสองคน
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ ในดานการ
บริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหาร และการจัดการ หรือดานอื่น
ที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผูแทนพนักงานเทศบาล ใหผูวาราชการ
จังหวัดมีหนาที่ ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑและเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม(๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล
จํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาว
ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัดเปนเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กรรมการซึ่ ง เป นผู แทนพนั กงานเทศบาลและกรรมการผู ทรงคุณ วุ ฒิ มีว าระอยู ในตําแหน ง
คราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และ มาตรา ๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับ
กับการปฏิบัติหนาที่ ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลม ทั้ งนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาที่
ตามบทบัญญัติ ดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
หรือนายกเทศมนตรี แลวแตกรณี
มาตรา ๒๔ เพื่ อให การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ ค คลของเทศบาลแต ละแห ง
เปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับ
มอบหมายเปนประธาน
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น๔

๔
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(๓) ผู แทนเทศบาลจํานวนหกคน ซึ่ งคั ดเลื อกจากนายกเทศมนตรี จํานวนสามคน และปลั ดเทศบาล
จํานวนสามคน
(๔) ผู ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่ งคัดเลือกจากบุคคลซึ่ งมีความรู ความเชี่ ยวชาญในดาน
การบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอื่นที่จะเปนประโยชน
แกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม(๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล
จํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่ อบุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลทั้ งสิบแปดคนดังกลาวประชุม
เพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน
วิ ธี การคั ด เลื อกผู แทนเทศบาลและผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ให เ ป น ไปตามหลั กเกณฑ แ ละเงื่ อนไข
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกําหนด
ให ปลั ดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ ดําเนิ นการจัดใหมี การคัดเลือกนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล
แลวแตกรณี เปนผูแทนเทศบาล
ให อธิ บดี กรมส งเสริ มการปกครองท องถิ๕แต
่ น งตั้ งข าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่ งซึ่ งดํารงตําแหน ง
ไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กรรมการผูแทนเทศบาลซึ่งคัดเลือกจากปลัดเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗
และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑
และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้
โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแตกรณี
หมวด ๓
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล
มาตรา ๒๕ องค การบริ หารส วนตําบลที่ อยู ในเขตจั งหวั ดหนึ่ ง ให มี คณะกรรมการพนั กงานส วนตําบล
รวมกันคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดนั้น
ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้น จํานวนแปดคน ซึ่ งผู วาราชการจังหวัด
ประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล
ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได
๕

พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนเกาคน ดังนี้
(ก) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน
(ข) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน
(ค) ผู แทนพนั กงานส วนตําบล ซึ่ งปลั ดองค การบริ หารส วนตําบลในจั งหวั ดนั้ นคั ดเลื อกกั นเอง
จํานวนสามคน
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน ซึ่ งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ ยวชาญในดาน
การบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหาร และการจัดการ หรือดานอื่น
ที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม(๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล
จํานวนสิบหาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนสิบหาคน และใหบุคคลทั้งสามสิบคนดังกลาว
ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือเกาคน
วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
ให ผู ว าราชการจั งหวั ดมี หน าที่ จั ดให มี การคั ด เลื อกประธานสภาองค การบริหารส วนตําบล
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี เปนผูแทน
องคการบริหารสวนตําบล
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหนึ่งในจังหวัด เปนเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานสวนตําบล และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับ
กับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดวย โดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาที่
ตามบทบั ญญั ติ ดั งกล าวเป นอํานาจหน าที่ ของคณะกรรมการกลางพนั กงานส วนตําบล คณะกรรมการพนั กงานส วนตําบล
หรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี
มาตรา ๒๖ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
แต ละแหงเปนไปโดยมี มาตรฐานที่ สอดคล องกัน ใหมี คณะกรรมการกลางพนั กงานส วนตําบลคณะหนึ่ ง ประกอบด วย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งไดรับมอบหมาย เปนประธาน
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(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น๖
(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวนสามคน
(๔) ผู ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่ งคัดเลือกจากบุคคลซึ่ งมีความรู ความเชี่ ยวชาญในดาน
การบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหาร และการจัดการ หรือดานอื่น
ที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม(๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล
จํานวนเก าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่ อบุ ค คลจํานวนเก าคน และให บุ ค คลทั้ ง สิ บแปดคน
ดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน
วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกําหนด
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกประธาน กรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี เปนผูแทนองคการบริหารสวนตําบล
ให อธิ บดี กรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ น ๗แต งตั้ งข าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่ ง
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กรรมการผู แทนองค การบริ หารส ว นตําบลซึ่ ง คั ด เลื อกจากปลั ด องค การบริ หารส วนตําบล
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความ
ในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑
และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้
โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
หรือคณะกรรมการพนักงาน สวนตําบล แลวแตกรณี
หมวด ๔
การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๒๗ การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร

พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
๗
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
๖
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หมวด ๕
การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา
มาตรา ๒๘ เมืองพัทยาใหมีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง ทําหนาที่กําหนด
หลักเกณฑและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี เปนประธาน
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดชลบุรีจํานวนสามคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัด
ชลบุรีประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล
ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได
(๓) ผูแทนเมืองพัทยาจํานวนสี่คน ประกอบดวย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา
ซึ่งสภาเมืองพัทยาคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ปลัดเมืองพัทยา และผูแทนพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จํานวนหนึ่ งคน
(๔) ผู ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่ คน ซึ่ งคัดเลือกจากบุคคลซึ่ งมีความรู ความเชี่ ยวชาญในดานการบริหาร
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการหรือดานอื่นที่จะเปน
ประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม(๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล
จํานวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และใหบุคคลทั้งสิบสองคนดังกลาว
ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือสี่คน
วิธี การคั ดเลือกผู แทนพนั กงานเมืองพั ทยาและผู ทรงคุณวุ ฒิ ใหนําหลักเกณฑและเงื่ อนไข
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดมาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหผูวาราชการจังหวัดชลบุรีมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยา เปนผู แทน
พนักงานเมืองพัทยา
ใหปลัดเมืองพัทยาเปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
กรรมการซึ่ งเป นผู แทนพนั กงานเมื องพั ทยาและกรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ มี วาระการดํารงตําแหน งคราวละสี
ี
่ป
และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐
และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้
โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
หรือนายกเมืองพัทยา แลวแตกรณี
การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
ใหมีอํานาจกําหนดใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของเมืองพัทยา แตจะตองอยู ภายใตมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
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หมวด ๖
การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
มาตรา ๒๙ การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
หมวด ๗
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
มาตรา ๓๐ เพื่ อประโยชนในการกํากั บดู แลการบริ หารงานบุ คคลของพนักงานในองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นและประโยชนของประเทศ
เปนสวนรวม และสามารถรองรับการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นได ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นเรียกโดยยอวา “ก.ถ.” ประกอบดวย
(๑) บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา๓๑ เปนประธาน
(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนหกคน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ผู อํานวยการสํานั กงบประมาณ ปลั ดกระทรวงการคลั ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น๘
(๓) กรรมการผู ทรงคุ ณวุฒิจํานวนห าคน ซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต งตั้ งจากผู ซึ่ งมี ความรู ความเชี่ ยวชาญ
ในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานบริหารและการจัดการ หรือดาน
กฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนที่ยอมรับ
(๔) ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหนึ่งคน ผูแทน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งคน ผู แทนคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจํานวนหนึ่งคน
ผูแทนคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจํานวน
หนึ่งคน และในกรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใหมีผูแทนคณะกรรมการพนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
การคัดเลือกกรรมการตาม(๔) ใหคัดเลือกจากกรรมการซึ่ งเปนผู แทนองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ของคณะกรรมการนั้น
ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเปนเลขานุการ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหนําความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๑ มาใชบังคับกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นดวยโดยอนุโลม
๘

พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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มาตรา ๓๑ ในการคัดเลื อกประธานกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส วนทองถิ่ น
ใหกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๒) (๓) และ (๔) เสนอรายชื่ อบุคคลจํานวนฝายละสามคนและใหบุคคล
ทั้งเกาคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง โดยใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการคัดเลือก
บุคคลที่ จะไดรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ ง ตองเปนผู ซึ่ งมีความรู ความเชี่ ยวชาญในดานการบริหาร
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการหรือดานกฎหมาย
ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนที่ยอมรับ และไมไดเปนกรรมการของคณะกรรมการกลางขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือกรรมการของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และใหนําความ
ในมาตรา ๖ วรรคหนึ่งมาใชบังคับดวย
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกประธานกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ตามเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ในกรณีที่ไดรายชื่อบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกแลว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
แตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
มาตรา ๓๒ ให ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุค คลสว นทองถิ่ นมีว าระอยู ใน
ตําแหนงคราวละหกปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
นอกจากการพ นจากตําแหน งตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ คคลส วนท องถิ่ น
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลายออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(๓) รั ฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยสั่ งให ออก โดยความเห็ นชอบของคณะรั ฐมนตรี
เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
มาตรา ๓๓ ให ค ณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ ค คลส วนท องถิ่ น มี อํานาจหน าที่
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานกลาง และแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น รวมตลอดถึง
การกําหนดโครงสร างอั ตราเงิ นเดื อนและประโยชน ตอบแทนอื่ นให มี สั ดส วนที่ เหมาะสมแก รายได และการพั ฒนาทิ่ นองถ
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ทั้ งนี้ การกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะตองไมมีลักษณะ
เปนการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถ
บริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
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(๒) กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เพื่อรองรับ
การกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่น
(๓) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา๑๖ วรรคสาม มาตรา ๒๔ วรรคสาม
และมาตรา ๒๖ วรรคสาม
(๔) สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(๕) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่ น คณะกรรมการ
ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพ
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
การกําหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง (๑) ใหใชเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตามมาตรา๒๙ ดวย
มาตรา ๓๔ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ ค คลส ว นท องถิ่ น เห็ น ว า
การกําหนดมาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นขัดแยงกับมาตรฐานกลาง
หรือแนวทางตามมาตรา ๓๓ หรือมีปญหาขอโตแยงในการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลระหวาง
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นแจงใหคณะกรรมการกลาง ขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น แลวแตกรณี ดําเนินการแกไขใหถูกตองตาม
มาตรฐานกลาง และถามิไดมีการดําเนินการในเวลาอันสมควรหรือการดําเนินการของคณะกรรมการกลางขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่ นหรือคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอการบริหารเปนสวนรวม หรือไมเปนธรรมแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่ น ใหคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นมีอํานาจสั่งระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานนั้นได
มาตรา ๓๕ ในการจ ายเงิ น เดื อน ประโยชน ต อบแทนอื่ น และเงิ น ค าจ างของข าราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง ที่นํามาจากเงินรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอื่นใดนั้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละสี่ สิบของเงินงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมได
มาตรา ๓๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขึ้น
ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่รับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และมีอํานาจหนาดังตอไปนี้
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(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(๒) ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมิ นผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น
(๔) ชวยเหลือ และใหปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสวนทองถิ่น
(๕) จัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(๖) จัดทํารายงานประจําป เกี่ยวกับวัตถุประสงค ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่
และในการดําเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่ นมอบหมาย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ ผู ใดเป น ข าราชการองค การบริ หารส ว นจั งหวั ด พนั กงานเทศบาล พนั กงาน
สวนตําบลหรือพนักงานเมืองพัทยาอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ ใหผูนั้ นเปนขาราชการหรือกงานส
พนั วน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป โดยไดรับเงินเดือน หรือคาจาง และสิทธิและประโยชนเชนเดิม
มาตรา ๓๘ ผูใดเปนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบลหรือเมืองพัทยาอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนลูกจางตามพระราชบัญญันีต้ติ อไป
โดยไดรับคาจางและสิทธิและประโยชนเชนเดิม
มาตรา ๓๙ ใหดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลสวนทองถิ่นตามพระราบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
ให การบริหารงานบุ คคลในองค กรปกครองส วนท องถิ่ นนั้ นเปนไปตามที่ กําหนดไว ในกฎหมายว าดวยการจัดตั้ งกรองค
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นจนกวาจะมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหวางที่ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล และพนักงานเมืองพัทยา ที่ใชบังคับอยูในวัทีน่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่ มแรกกอนที่ จะมีกรรมการตามมาตรา๓๐ (๔) ใหคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกอบดวยกรรมการตามมาตรา๓๐ (๒) และ (๓) เพื่อทําหนาที่เทาที่จําเปน
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการ
ตามมาตรา ๓๓ (๓) ภายในกําหนดเวลาไม เกิ นเกาสิบวั น นับแต วัน ที่ คณะรัฐ มนตรีแตง ตั้ งกรรมการ
ตามมาตรา ๓๐ (๓)
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ ง เลือกกรรมการผูหนึ่งเปนประธานกรรมการ เพื่อทําหนาที่ไปพลางกอน
จนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔)
มาตรา ๔๑ บรรดากิ จการที่ กํ า หนดเป นอํ า นาจหน าที่ ของคณะกรรมการข าราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ถาไดมีการดําเนินการไปแลวหรือกําลังดําเนินการอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาการนั้นไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหถือวาการนั้นไดดําเนินการไปแลวหรือกําลังดําเนินการอยูตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่จายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจาง
ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่ นและลูกจาง ไมเปนไปตามที่ กําหนดในมาตรา๓๕ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา๓๕ ภายในหาป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๓ ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น ใหกรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่เทาที่จําเปนไปพลางกอน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กําหนดให องค กรปกครองส วนท องถิ่ นมี ความเป นอิ สระในการบริ หารงานบุ คคลตามความตองการและความเหมาะสม
ของทองถิ่น สมควรกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นของตนเอง
เพื่ อทําหนาที่เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นของคนไดโดยตรง และเพื่ อใหมีกําารก
หนด
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหมีทิศทางที่เหมาะสมและเปนธรรม สมควร
ใหมีองคกรซึ่งทําหนาที่กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไวดวย จึงจําเปนองต
ตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชกฤษฎี กาแก ไขบทบัญญัติ ใหสอดคล องกั บการโอนอํานาจหน าที่ ของส วนราชการให เปนไปตามพระราชบั ญญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙๐ ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่ น .พศ. ๒๕๔๒ ใหแกไขคําวา
“อธิบดีกรมการปกครอง” เปน “อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหม โดยมีภารกิจใหมซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎี
การโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
นั้ นแลว และเนื่ องจากพระราชบัญ ญัติ ดัง กล าวไดบั ญญั ติ ให โอนอํานาจหน าที่ ข องส วนราชการ รัฐ มนตรี
ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบ
ัญญัติ
ต าง ๆ ให สอดคล องกั บอํานาจหน าที่ ที่ โอนไปด วย ฉะนั้ น เพื่ ออนุ วั ติ ให เป นไปตามหลั กการที่ ปรากฏ
ในพระราชบั ญญั ติ และพระราชกฤษฎี กาดั ง กล าว จึ ง สมควรแก ไ ขบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายให สอดคล อง
กับการโอนสวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหน าที่ วาตามกฎหมายใดไดมี การโอนภารกิ จของสวนราชการหรือผู รั บผิดชอบตามกฎหมายนั้ นไปเปนของ
หนวยงานใดหรือผู ใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ ยนชื่ อสวนราชการ รัฐมนตรี ผู ดํารงตํ
หนาแง
หรือผูซึ่ งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรม
การ
ใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม รวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มี
การยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีการดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกา
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พระราชบัญญัติ
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา“พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติ นี้ ใหใชบั งคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป นตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“หนวยลงคะแนนเสียง” หมายความวา ทองถิ่นที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเสียง
“ที่ลงคะแนนเสียง” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเสียง
“ผู มีสิทธิเลือกตั”้ ง หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่ นหรือผู บริหารทองถิ่ นในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จะจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนั้น
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึง ที่วาการกิ่งอําเภอและสํานักงานเขต
“สํานักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาวาการเมืองพัทยา

๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ / ตอนที่ ๑๐๔ ก/หนา๑๒/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒
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มาตรา ๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ ของผูวาราชการจังหวัด
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ถาเปนการ
ดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานครใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๕ การเขาชื่อรองขอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการใหมีการลงคะแนนเสียง
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่ นผู ใดหรือผู บริหารทองถิ่ นผู ใดขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นนั้ น เพราะเหตุสทมควร
ี่ ไม
ดํารงตําแหนงตอไปใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ดังนี้
(๑) ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเกินหนึ่งแสนคนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
(๒) ผู มี สิ ทธิ เ ลื อกตั้ ง เกิ น หนึ่ ง แสนคนแต ไ ม เ กิ น ห าแสนคนต องมี ผู เ ข าชื่ อไม น อยกว า
สองหมื่ นคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
(๓) ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินกวาหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคนตองมีผู เขาชื่อไมนอยกวาสองหมื่น
หาพันคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
(๔) ผู มีสิ ทธิเลือกตั้ งเกินกวาหนึ่ งลานคนตองมีผู เขาชื่ อไมนอยกว าสามหมื่ นคนของจํานวนผูิ มี สิทธ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
การนับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหถือตามจํานวน
ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นครั้งหลังสุดที่ใชสําหรับการเลือกตั
งสมาชิ
้ กสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี
มาตรา ๖ คํารองขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ตามมาตรา ๕ ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู และลายมือชื่อของผูเขาชื่อทุกคน พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได
(๒) รายละเอียดของขอเท็จจริงและพฤติการณที่แสดงใหเห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่นผูใด หรือ
ผูบริหารทองถิ่นผูใดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะใหลงคะแนนเสียงถอดถอนนั้นมีการปฏิบัติหาทีน่
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางใดจนเปนเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป
(๓) รายชื่อผู แทนของผู เขาชื่อที่ จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เกี่ ยวของกับการจัดใหมีการลงคะแนน
เสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๔) คํารับรองของผูแทนของผูเขาชื่อตาม(๓) วาผูเขาชื่อทุกคนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น และเปนผูรวมเขาชื่อดวยตนเอง
มาตรา ๗ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคํารองตามมาตรา ๕ ใหดําเนินการจัดสงคํารองไปให
สมาชิก สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูที่ถูกรองขอใหลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ผูวาราชการจังหวัดไดรับคํารอง และใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูนั้นจัดทําคําชี้แจงขอเท็จจริง
เพื่ อแก ข อกล าวหาตามคําร องยื่ นต อผู ว าราชการจั งหวั ดภายในสามสิ บวั นนั บแต วั นที่ ได รั บแจ งผูคํ วาร าราชการจั
องจาก งหวั ด
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เมื่ อผู วาราชการจังหวัดไดรับคําชี้ แจงขอเท็จจริงเพื่ อแกขอกลาวหาของสมาชิกสภาทองถิ่ น
หรือผูบริหารทองถิ่ นตามวรรคหนึ่ งแลว หรือเมื่ อครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ ไดแจงคํารองใหทราบ
ตามวรรคหนึ่ ง ใหผู วาราชการจังหวัดแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดราชีับ้คํแจง
หรือวันครบกําหนดแลวแตกรณี เพื่ อดําเนินการจั ดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท องถิ่ นหรือผูาร
บริ ห
ทองถิ่นตอไป พรอมทั้งจัดสงคํารองตามมาตรา๕ และคําชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อแกขอกลาวหาถาหากมีไปดวย
ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบมายใหคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ งประจําจัง หวั ด หรื อบุ ค คลใดเป นผู ดําเนิ นการแทน ให ผู ว าราชการจั งหวั ดแจ งตามวรรคสอง
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลนั้นดําเนินการตอไป
มาตรา ๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น โดยใหประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงไมเกิน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา๗
ในการดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่ ง ให คณะกรรมการการเลือกตั้ งจัดทําบั ญชี
รายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และปประกาศ
ด
บัญชีรายชื่อดังกลาวพรอมทั้งคํารองตามมาตรา ๕ คําชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อแกขอกลาวหาของสมาชิกสภาทองถิ่น
หรื อผู บริหารท องถิ่ นถาหากมี และประกาศกําหนดวั นลงคะแนนเสี ยงไว ณ ศาลากลางจังหวั ด ที่ ทําการองคการบร
ิ หาร
สวนจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน เขตชุมชน
หนาแนนที่ เห็นสมควร และที่ลงคะแนนเสียงหรือบริเวณใกลเคียงกับที่ ลงคะแนนเสียงไมนอยกวายี่ สิบวัน
กอนวันลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เฉพาะในเขตทองที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ใหนําบทบัญญัติเกี่ ยวกับการขอเพิ่ มชื่ อผู มีสิทธิเลือกตั้ งและการถอนชื่ อผู ไมมีสิทธิเลือกตั้ ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาใชบังคับ
กับการเพิ่มชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงและการถอนชื่อผูไมมีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยใหื่นยคํารอง
ขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อตอบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้ง
มาตรา ๙ ให คณะกรรมการการเลื อกตั้ งกําหนดหน วยลงคะแนนเสี ยงที่ จะพึ งมี ในองค กรปกครอ
ง
สวนทองถิ่นที่จะจัดใหมีการลงคะแนนเสียง และกําหนดที่ลงคะแนนเสียงของหนวยลงคะแนนเสียงนั้น ทั้งนี้
โดยคํานึงถึงจํานวนของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในแตละหนวยลงคะแนนเสียงและความสะดวกในการเดินทาง
ไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงและประกาศใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงทราบไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันลงคะแนนเสียง
ในกรณีจําเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงตามประกาศในวรรค
หนึ่ งเป นสถานที่ อื่ นตามที่ เห็นเหมาะสมก็ ได โดยตองประกาศการเปลี่ ยนแปลงที่ ลงคะแนนเสียงใหทราบ
กอนวันลงคะแนนเสียงไมนอยกวาหาวัน เวนแตกรณีฉุกเฉินจะประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงนอยกวา
ระยะเวลาดังกลาวก็ได
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มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทําหนาที่
อํานวยการหรือกํากับดูแลการลงคะแนนเสียงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๑ ให คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง แต งตั้ ง คณะกรรมการประจําที่ ลงคะแนนเสี ยง
แตละแหงไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่ในที่ลงคะแนนเสียงนั้น
การแต งตั้ งกรรมการประจําที่ ลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งแตงตั้ งผู มีสิทธิลงคะแนน
เสียงในหนวยลงคะแนนเสียงนั้นเปนประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสี่คน ถาในวัน
ลงคะแนนเสียงกรรมการประจําที่ ลงคะแนนเสียงมาปฏิบัติ หนาที่ ไมถึงห าคน ให กรรมการที่ เหลื ออยู แตง มตัีส้ งิทผูธิลง
คะแนนเสียงในหนวยลงคะแนนเสียงนั้นเปนกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงจนครบหาคน
ในกรณี ที่ ประธานกรรมการไม มาปฏิ บั ติ หน าที่ หรื อไม อยู ในที่ ลงคะแนนเสี ยงหรื อไม อาจปฏิ บั ติ หน
 าที่ ได
ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการแทนหรือปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาประธาน
กรรมการจะสามารถปฏิบัติหนาที่ได แลวแตกรณี
มาตรา ๑๒ ใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมีหนาที่ดําเนินการและรักษาความเรียบรอย
ในการลงคะแนนเสี ยงและการนั บคะแนนเสี ยงในที่ ลงคะแนนเสี ยและมี
ง หนาที่ อื่ นตามที่ บั ญญัติไวในพระราชบัญญั ตินี้
หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่ผูใดขัดขวางการลงคะแนนเสียง ใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง มีอํานาจสั่งใหผูนั้น
ออกไปจากที่ลงคะแนนเสียงนั้น แตตองไมขัดขวางตอการที่ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงจะใชสิทธิลงคะแนนเสียง
มาตรา ๑๓ การลงคะแนนเสียงใหใชวิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ
การออกเสียงลงคะแนนใหทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงในชองที่ “เห็นดวย” หรือ
“ไมเห็นดวย” กับการใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่ นหรือผู บริหารทองถิ่ นผู ที่ ถูกรองขอใหลงคะแนนเสียงถอดถอน
ลั กษณะและขนาดของบั ตรลงคะแนนเสี ยงและหีบบัตรลงคะแนนเสียงให เป นไปตามที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๔ ในวันลงคะแนนเสียงใหเปดการลงคะแนนเสียงตั้งแตเวลา๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา
๑๕.๐๐ นาฬิกา
มาตรา ๑๕ ผู มี สิ ทธิ ลงคะแนนเสี ยงซึ่ งมี ชื่ ออยู ในบั ญ ชี รายชื่ อผู มี สิ ทธิ ลงคะแนนเสี ยง
ในที่ลงคะแนนเสียงใด ใหลงคะแนนเสียง ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้น
ใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงคะแนนเสียงในที่ลงคะแนนเสียงที่ตนมีสิทธิไดเพียงแหงเดียว
มาตรา ๑๖ กอนเริ่ มเปดใหมีการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง
นั บจํานวนบั ตรลงคะแนนเสี ยงทั้ งหมดของหน วยลงคะแนนเสี ยงนั้ น และป ดประกาศจํานวนบั ตรทั้ งหมดในที่ ลงคะแนน
เสียงไวในที่เปดเผย และเมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงเปดหีบบัตร
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ลงคะแนนเสียงในที่เปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งอยู ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นเห็นวาเปนหีบเปลา
แลวป ดหีบบัตรลงคะแนนเสียงและใหทําการบั นทึกการดําเนินการดั งกลาว โดยใหผู มีสิทธิลงคะแนนเสี ยงไม
ยกว
นอา
สองคน ซึ่ งอยู ในที่ ลงคะแนนเสียงในขณะนั้ นลงลายมื อชื่ อในบันทึ กนั้ นด วย เวนแตไม มีผู ลงคะแนนเสีในขณะนั
ยงอยู ้ น
มาตรา ๑๗ ในระหว างเวลาเป ดการลงคะแนนเสี ยงให ผู มี สิ ทธิ ลงคะแนนเสี ยงที่ ประสงค
จะลงคะแนนเสียงไปแสดงตนต อกรรมการประจําที่ ลงคะแนนเสี ยง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได
เมื่อคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงแลวใหอาน
ชื่ อและที่ อยู ข องผู นั้ น ดั ง ๆ ถ าไม มี ผู ใดทั กท ว งให หมายเหตุ ไว ในบั ญ ชี รายชื่ อผู มี สิ ทธิ ลงคะแนนเสี ยง
โดยใหจดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร และใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ
ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเปนหลักฐานตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด แลวใหกรรมการ
ประจําที่ ลงคะแนนเสียงมอบบัตรลงคะแนนเสียงใหแกผู นั้ นเพื่ อไปลงคะแนนเสียง
ในกรณีที่มีผูทักทวงหรือกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงสงสัยวาผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งมา
แสดงตนนั้นไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมี
อํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยเปนผูที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ ลงคะแนน
เสียงหรือไม และในกรณีที่ คณะกรรมการประจําที่ ลงคะแนนเสี ยงวินิจฉั ยวาผู ถู กทักทวงหรือผู ถูกสงสัยเไม
ปนใชผู มี ชื่ อ
ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงทําบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายม
ือ
ชื่อไวดวย และใหปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่ การลงคะแนนเสียงในหน วยลงคะแนนเสียงใดไมสามารถกระทําได
เนื่ องจากเกิ ดจลาจล อุทกภั ย หรือเหตุ สุดวิสั ยอย างอื่ น ถ าเหตุดั งกลาวเกิ ดขึ้ นก อนวั นลงคะแนนเสียณะกรรมการ
ง ใหค
ประจําที่ลงคะแนนเสียงกําหนดที่ลงคะแนนเสียงใหมที่ผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงสามารถไปลงคะแนนเสียง
ไดโดยสะดวก แตถาไมอาจกําหนดที่ลงคะแนนเสียงใหมไดใหประกาศงดลงคะแนนในหนวยลงคะแนนเสียงนั้น
แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน
ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันที่ลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนน
เสียงประกาศงดลงคะแนนในหนวยลงคะแนนเสียงนั้น แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันลงคะแนนเสียงใหมในหนวยลงคะแนนเสียงนั้นภายใน
สามสิ บวั น นั บแต วั น ที่ ไ ด รั บทราบว าเหตุ ที่ ทําให ไ ม อาจลงคะแนนได นั้ น สงบลงแล ว และต องประกาศ
กอนวันลงคะแนนเปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
มาตรา ๑๙ เมื่อถึงเวลาปดการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่ ลงคะแนนเสียงประกาศ
ปดการลงคะแนนเสียงและงดจายบัตรลงคะแนนเสียง และใหทําเครื่องหมายในบัตรที่เหลืออยูใหเปนบัตร
ที่ใชลงคะแนนเสียงไมไดตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และจัดทํารายงานเกี่ยวกับจํานวนบัตลงร
คะแนนเสียงทั้งหมด จํานวนผูมาแสดงตนและบัตรลงคะแนนเสียงและจํานวนบัตรที่เหลือ โดยใหกรรมการประจํา
ที่ลงคะแนนเสียงที่ปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้นทุกคนลงลายมือชื่อไวและประกาศใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ซึ่งอยูที่นั้นทราบ
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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มาตรา ๒๐ เมื่อปดการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงแตละแหง
นับคะแนน ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นโดยเปดเผยจนแลวเสร็จ
เมื่ อนับคะแนนเสร็จแลว ให คณะกรรมการประจําที่ ลงคะแนนเสียงนําบัตรลงคะแนนเสียง
ของผูมาใชสิทธิทั้ งหมดใสไวในหีบบัตรลงคะแนนเสียงพรอมทั้ งรายงานผลการนับคะแนน แลวปดหีบบัตร
จัดสงไปใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วิธีการนับคะแนนและการจัดสงหีบบัตรใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๒๑ บัตรลงคะแนนเสียงดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน
(๓) บัตรที่ทําเครื่องหมายจนไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเสียงในทางใด
(๔) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวาเปนบัตรเสีย
ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งวา “เสีย”
พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียตามอนุมาตราใด แลวลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสองคน และหามมิหใ
นับบัตรเสียเปนคะแนน
มาตรา ๒๒ เมื่ อไดผลการนั บคะแนนจากที่ ลงคะแนนเสียงทุ กแหงแลว ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียงและจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียง
มาตรา ๒๓ การลงคะแนนเสียงเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง
หากมีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่ นนั้น ใหการเขาชื่ อถอดถอนบุคคลนั้นเปนอันตกไป และจะมีการรองขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอน
บุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได
ในกรณีมีผู มาใชสิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่ งหนึ่ งของจํานวนผู มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้ งหมด
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และมีคะแนนเสียงจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลง
คะแนนเสี ยงเห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู บริหารทองถิ่ นผู นั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ใหบุคคลนั้นพนจาก
ตําแหนงนับแตวันลงคะแนนเสียง
มาตรา ๒๔ เมื่อมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงแลว ถาผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครอง
ส วนท องถิ่ นนั้ นเห็ นว าการลงคะแนนเสี ยงเป นไปโดยไม ถู กต องหรื อไม ชอบด วยกฎหมาย ให ผู นั้ นมี สําิ ทรธิอยงคัื่ นคดค าน
การลงคะแนนเสียงตอคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ประกาศผลการลงคะแนนเสียง
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เมื่ อคณะกรรมการการเลื อกตั้ งได รั บคํารองแล วให ดําเนิ นการพิ จ ารณาโดยเร็ ว ถ าเห็ นว า
การลงคะแนนเสียงนั้ น เป นไปโดยไม ถูกตองหรื อไม ชอบดว ยกฎหมายให จั ดให มี การลงคะแนนเสียงใหม
เว นแต การลงคะแนนเสี ยงใหมจะไมทําใหผลการลงคะแนนเสียงเปลี่ยนแปลงไป ใหมีคําสั่งยกคํารองคัดคานนั้นเสีย
วิธีพิจารณาการคัดคานการลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๕ ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวหรือไมใหความสะดวก
พอสมควรตอการไปใชสิทธิลงคะแนนเสี ยงของผู ใตบังคับบั ญชาหรือลูกจาง แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไม
ิน เก
สองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๖ ผู ใดกระทําการในระหวางระยะเวลาการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงในลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ลงคะแนนเสียงหรือพยายามลงคะแนนเสียงโดยมิใชเปนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง
(๒) ใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรลงคะแนนเสียงมาลงคะแนนเสียง
(๓) นําบัตรลงคะแนนเสียงออกไปจากที่ลงคะแนนเสียง
(๔) ทําเครื่องหมายเพื่อเปนที่สังเกตโดยวิธีใด ไวที่บัตรลงคะแนนเสียง
(๕) จงใจกระทําการดวยประการใด ๆ ใหบัตรลงคะแนนเสียงชํารุด หรือเสียหาย หรือใหเปน
บัตรเสีย หรือกระทําดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียใหเปนบัตรที่ใชได
(๖) นําบัตรลงคะแนนเสียงใสในหีบบัตรลงคะแนนเสียงโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อแสดงวามีผูมาแสดงตนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยผิดปไ
จากความจริง หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นจากความจริง
(๗) กระทําการโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อมิใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงสามารถ
ใชสิทธิได หรือขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไป ณ ที่ลงคะแนนเสียงหรือเขาไป ณ ี่ลทง
คะแนนเสียงหรือมิใหไปถึง ณ ที่ดังกลาว ภายในกําหนดเวลาที่จะลงคะแนนเสียง
(๘) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่น
อันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด เพื่อจะจูงใจใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงนั้นลงคะแนนเสียงอยางใดอยางหนึ่ง
หรืองดลงคะแนนเสียง
(๙) เรียกทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่ นใดสําหรับตนเองหรือผู อื่ นเพื่ อจะลงคะแนนเสียง
หรืองดลง คะแนนเสียง
(๑๐) ก อความวุ นวายขึ้ นในที่ ลงคะแนนเสี ยง หรื อกระทําการใดอั นเปนการรบกวนหรือเป นอุ ปสรรค
แกการลงคะแนนเสียง หรือฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงตามมาตรา๑๒ วรรคสอง
(๑๑) เปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ ทําใหสูญหาย ทําใหไรประโยชน หรือนําไป
ซึ่ งหีบบั ตรลงคะแนนเสี ยงหรื อบัต รลงคะแนนเสี ยง เว นแตเ ปนการดําเนิ นการตามอํานาจหนาที่ โดยชอบ
ดวยกฎหมาย
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๒๗ กรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงผูใดจงใจนับบัตรลงคะแนนเสียงหรือคะแนน
ในการลงคะแนนเสี ยงให ผิ ดไปจากความจริ ง หรื อรวมคะแนนให ผิ ดไป หรื อกระทําด วยประการใด ๆ โดยมิ ไดมี อํานาจ
กระทําโดยชอบดวยกฎหมาย ใหบัตรลงคะแนนเสียงชํารุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําการดวย
ประการใดๆ แกบัตรเสียเพื่ อใหเปนบัตรที่ใชได หรืออานบัตรลงคะแนนเสียงใหผิดไปจากความจริง หรือทํารายงาน
การลงคะแนนเสียงไมตรงความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นาทบ
ถึงสองแสนบาท
มาตรา ๒๘ ในระหวางที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ งยังมิไดควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหี ม
การเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู บริหารทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่ นใดตามกฎหมายวาดวย
การเลื อกตั้ งสมาชิกสภาท องถิ่ นและผู บริหารทองถิ่ น ใหอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ งในการดํ
นิ นาการ
เ
จัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ เป นอํานาจหน าที่ ของผู ว าราชการจั งหวั ดหรื อเป นอํานาจหน าที่ ของรั ฐมนตรี วรวงมหาดไทย
 าการกระท
สําหรับการดําเนินการในกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๒๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใชพระราชบัญญั ติฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา ๒๘๖ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีจํานวนไมนอยกวา
สามในสี่ของผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงวาสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนั้นนพจาก
ตําแหนงได โดยใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พระราชบั ญญั ติ นี้ มี บทบั ญญั ติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํากั ดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุซึค่ งคล
มาตรา๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย บัญญัติให กระทําไดโดยอาศั ยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ยกว า “พระราชบั ญ ญั ติ การเลื อกตั้ ง สมาชิ กสภาท องถิ่ น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป แตจะใชบังคับแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทอถิง่น
ประเภทใดและเมื่อใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
การดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหนายกรัฐมนตรีรับฟงขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๓ เมื่ อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใดแลว ใหยกเลิกกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทนั้น ดังตอไปนี้
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๗/หนา ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๑
(๒) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช๒๔๘๒
(๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕
(๔) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘
(๕) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗
(๖) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๗) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๘) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช๒๔๘๒
(๙) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕
(๑๐) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖
(๑๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๑
(๑๒) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๑๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗
(๑๔) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
(๑๕) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๑๖) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๑๗) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๑
ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอถงิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทอื่น เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้แกการเลือกตัง ้
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทอื่นนั้นกอน ใหกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทอื่นซึ่งถูกยกเลิกไป
ตามวรรคหนึ่ งยังคงให ใช บั งคั บแกการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาทองถิ่ นหรื อผู บริ หารท องถิ่ นขององค กรปกครองส
นท องถิ
ว ่น
ซึ่งยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้
เมื่ อได มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบั งคับพระราชบัญ ญัติ นี้ แกการเลื อกตั้ งสมาชิกสภาท องถิ่ น
หรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใดแลว บรรดาบทกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศหรือคําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตแทน
ินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สภาท องถิ่ น” หมายความว า สภาองค การบริ หารส วนจั งหวั ด สภาเทศบาล สภาองค การบริ หารส วนตําบล
สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
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“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความรวมถึง คณะผูบริหารทองถิ่น
“หัวหนาพนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหนาพนักงานหรือหัวหนาขาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความวา คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ประจําจั ง หวั ด ” หมายความว า คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
ประจําจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการเขตและปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
“เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย” หมายความวา ขาราชการตํารวจหรือขาราชการพลเรือน
หรือขาราชการทหารหรือพนักงานฝายปกครองหรือสมาชิกอาสารักษาดินแดนหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ที่ไดรับ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง
“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
“ผูไดรับเลือกตั้ง” หมายความวา ผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
“การเลือกตั้ง” หมายความวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
“วันเลือกตั้ ง” หมายความวา วั นที่ กําหนดใหเปนวันเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่ นหรือผู บริหารท องถิ่ น
“เขตเลือกตั้ง” หมายความวา ทองที่ที่กําหนดเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น
“หนวยเลือกตั้ง” หมายความวา ทองถิ่นที่กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทําการลงคะแนนเลือกตั้ง ณ
ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง
“ที่ เลื อกตั้ ง” หมายความวา สถานที่ ที่ กําหนดให ทําการลงคะแนนเลือกตั้ ง และใหหมายความรวมถึง
บริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอําเภอ
“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวง
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึง สํานักงานเขตและที่วาการกิ่งอําเภอ
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้นเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
มาตรา ๕ ใหประธานกรรมการการเลื อกตั้ งรักษาการตามพระราชบัญญั ตินี้ และใหมี อํานาจออก
ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครไดไมเกินจํานวน
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
มาตรา ๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู บริหารทองถิ่นดํารงตําแหนงครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแตวันที่ สมาชิกสภาท
งถิ่ นอ
หรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิก
สภาทองถิ่นจะเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําสั่งขยายหรือยนระยะเวลาใหมีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ไดตามความจําเปนเมื่อมีพฤติการณพิเศษ โดยตองระบุเหตุผลการมีคําสั่งดังกลาวดวย
ในการจัดใหมีการเลือกตั้ งตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ นใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
มาตรา ๘ เมื่อมีกรณีที่ตองมีการเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๙ ประกาศใหมีการเลือกตั้ง ซึ่งอยางนอยตองมีเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) วันเลือกตั้ง
(๒) วั น รั บสมั ครเลื อกตั้ ง ซึ่ ง ต องให มี การเริ่ มรั บสมั ครไม เกิ นสิ บวั น นั บแต วั น ประกาศ
ใหมีการเลือกตั้ง และตองกําหนดวันรับสมัครไมนอยกวาหาวัน
(๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
(๔) จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้ง
(๕) จํานวนเขตเลื อกตั้ ง ซึ่ ง ต องมี รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บอําเภอหรื อตําบลหรื อเขตท องที่
ที่อยูภายในเขตเลือกตั้ง
(๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง
การกําหนดตาม (๑) (๒) (๔) และ (๕) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดกอน
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และสถานที่อื่น
ตามที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควร
มาตรา ๙ ใหผู อํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรมีหนาที่
จัดทําบัญชีรายชื่ อผู มีสิทธิเลือกตั้ งของแตละหนวยเลือกตั้ งจากทะเบียนรายชื่ อผู มีสิทธิเลือกตั้ งตามกฎ
หมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งใหถูกตองตามความจริง
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มาตรา ๑๐ ใหองค กรปกครองสว นทองถิ่ นรั บผิดชอบในค าใชจายในการเลือกตั้ งทั้ งหมด
เวนแตคาใชจายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ในกรณีที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีรายไดไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตามความจําเปน
มาตรา ๑๑ เพื่ อใหการดําเนินการเลือกตั้ งตามพระราชบัญญั ตินี้ เป นไปดวยความเรียบรอย สุ จริต
และเที่ ยงธรรม นอกจากอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ งตามที่ กําหนดไวในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการ
และระยะเวลาในการดําเนินการในเรื่องใด ๆ ไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ระเบียบดั
งกลาว
ตองไมมีผลเปนการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจออกประกาศใหยนหรือขยายระยะเวลา หรืองดเวนการดําเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ตามที่ บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในการเลือกตั้งนั้นเพื่อใหเหมาะสมแกการดําเนินการเลือกตั้งใหม
ใหเปนไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมได
หมวด ๒
เขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง
มาตรา ๑๓ การกําหนดเขตเลื อกตั้ งสําหรั บการเลื อกตั้ ง สมาชิ กสภาท องถิ่ น ให เ ป น ไป
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหถือเขตเปนเขตเลือกตั้ง ถาเขตใดมีจํานวน
ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ ประกาศในปสุดทายกอนปที่ มีการเลือกตั้ งเกินหนึ่ งแสนคน ใหแบงเขตนั
้น
ออกเปนเขตเลือกตั้งโดยถือเกณฑจํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถาเกินหาหมื่นใหเพิ่มเขตเลือกตั
ง้
ในเขตนั้นไดอีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง
(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้ง
ในกรณีที่อําเภอใดมีสมาชิกไดเกินกวาหนึ่งคนใหแบงเขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้ง เทากับจํานวนสมาชิกที่จพะ ึงมี
ในอําเภอนั้น
(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ใหแบงเขตเทศบาลเปนสองเขตเลือกตั้ ง การเลือกตั้ ง
สมาชิ กสภาเทศบาลเมื อง ให แบงเขตเทศบาลเปนสามเขตเลื อกตั้ ง การเลื อกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลนคร
หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ใหแบงเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเปนสี่เขตเลือกตั้ง และตองมี
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเทากันทุกเขตเลือกตั้ง
(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหถือเขตหมูบานเปนเขตเลือกตั้ง
(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหถือเขตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นเปนเขตเลือกตั้ง เวนแตกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะกําหนด
ไวเปนอยางอื่น
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มาตรา ๑๔ ในการแบงเขตเลือกตั้ง ตองพยายามจัดใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้ง
ใกลเคียงกันมากที่ สุด และตองแบงพื้นที่ ของแตละเขตเลือกตั้งใหติดตอกัน ในเขตเทศบาลหรือเขตชุมชนหนาแ
นน
อาจกําหนดใหใชแนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแมน้ําเปนแนวเขตของเขตเลือกตั้งได สําหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มิใหนําพื้นที่เพียงบางสวนของเขตหนึ่งไปรวมกับเขตอื่น
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชนในการแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา๑๔ ใหผูอํานวยการทะเบียนกลาง
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรมีหนาที่แจงรายละเอียดของจํานวนราษฎรเปนรายจังหวัด รายอําเภอ
รายเทศบาล รายองคการบริหารสวนตําบล รายตําบล และรายหมูบานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
ภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศจํานวนราษฎรทั้งประเทศ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอําเภอ เขตเทศบาล เขตองคการบริหารสวนตําบล
เขตตําบล หรือเขตหมูบาน ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๑๖ การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น ใหใชเขตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนเขตเลือกตั้ง
มาตรา ๑๗ ให ผู อํานวยการการเลือกตั้ ง ประจําองค กรปกครองส วนท องถิ่ นกําหนดหน วย
เลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแตละเขตเลือกตั้ง
การกําหนดหนวยเลือกตั้ งและที่ เลือกตั้ งตามวรรคหนึ่ ง ใหกระทํากอนวันเลือกตั้ งไมนอยกวายี่ สิบวัน
โดยใหทําเปนประกาศปดไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และสถานที่อื่นที่เห็นสมควรรวมทั้ง
ใหจัดทําแผนที่สังเขปแสดงเขตของหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไวดวย
การเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง ใหกระทําไดโดยประกาศกอนวันเลือกตั้ง
ไมนอยกวาสิบวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ ยนแปลงกอนวันเลือกตั้งนอยกวาสิบวันก็ไดและให
าความ
นํ
ในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ การกําหนดหนวยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ใหคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทาง
มาใชสิทธิเลือกตั้งของราษฎร ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ให ใชเขตหมู บานเปนเขตของหนวยเลือกตั้ ง ในกรณี ที่ หมู บานใดมี ผู มี สิทธิ เลือกตั้ งจํานวนน อย
จะใหรวมหมู บานตั้ งแต สองหมู บานขึ้ นไปเป นหน วยเลือกตั้ งเดี ยวกันก็ ได สําหรั บในเขตเทศบาล เขตกรุ
พมหานคร
งเท
หรือเขตชุมชนหนาแนน อาจกําหนดใหใชแนวถนน ตรอกหรื อซอย คลอง หรือแมน้ําเปนแนวเขตของหนวยเลือกตั้ ง
ก็ได
(๒) ใหถือเกณฑจํานวนผู มีสิทธิเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งละแปดรอยคนเปนประมาณ แตถาเห็นวา
ไมเปนการสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้ งของผู มีสิทธิเลือกตั้ ง จะกําหนดหนวยเลือกตั่้ มงเพิ
ขึ้ น
โดยใหมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนอยกวาจํานวนดังกลาวก็ได
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ที่ เลือกตั้งตามมาตรา๑๗ ตองเปนสถานที่ที่ ประชาชนเขาออกไดสะดวกและมีปายหรือเครื่ องหมาย
อื่นใดเพื่อแสดงขอบเขต บริเวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของทองที่และภูมิประเทศไวดวย และเพื่อประโยชน
ในการอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อความปลอดภัยของผูมีสิทธิเลือกตั้งผู อํานวยการการเ
ลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกําหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหนวยเลือกตั้งก็ได แตตองอยูในบริเวณ
ใกลเคียงกับหนวยเลือกตั้งนั้น
หมวด ๓
การดําเนินการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๙ เมื่อมีกรณีที่ตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใด ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแตงตั้งหัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นเปน
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น ประกอบดวยหัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นนั้ น และกรรมการอื่ นอีกไมนอยกวาสี่ คน
แตไมเกินหกคน เปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ และตองปฏิบัติตามประกาศ
ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง หรือการมอบหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด
การสรรหา การแตงตั้ง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด
มาตรา ๒๐ ใหผู อํานวยการการเลือกตั้ งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่ นมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) รับสมัครเลือกตั้ง
(๒) กําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
(๓) แตงตั้งและจัดอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
(๔) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และดําเนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการ
นับคะแนนเลือกตั้ง
(๖) จัดใหมีหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๗) ดําเนินการอื่นอันจําเปนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ใดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
อาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหคณะบุคคลหรือบุคคลใดเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ได ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
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มาตรา ๒๑ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจําองคกรปกครองส วนท องถิ่ นมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นชอบในการกําหนดหนวยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแตงตั้ง
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) ตรวจสอบและใหความเห็นชอบในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่ มชื่อหรือถอนชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๓) กํากับดูแล และอํานวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง
และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๔) กําหนดสถานที่ รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุ กหน ว ยเลื อกตั้ ง
และรายงานผลการเลือกตั้งตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
(๕) ปฏิบัติการใดตามที่ บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่ น หรือตามที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
มี อํานาจแต งตั้ งหรื อมอบหมายให ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจําองค กรปกครองส วนท องถิ่ นแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งไดตามสมควร
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชนในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่ นหรือผู บริหารทองถิ่ น คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจมีคําสั่งใหนายอําเภอดําเนินการในเรื่องใดที่เปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่นายอําเภอไดรับคําสั่งใหดําเนินการในเรื่องใดตามวรรคหนึ่ง ใหบรรดาอํานาจหนาที่
ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้นเปนอํานาจ
หนาที่ของนายอําเภอ
มาตรา ๒๓ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวัน ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้ง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้งหนึ่งคน
(๒)๒ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจํานวนเจ็ดคน ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอีกหกคน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง
ในการประชุมเพื่อวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งตองมีกรรมการอยูในการประชุมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู และการ
ลงมติ
ใหใชเสียงขางมากเปนเกณฑ ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงชี้ขาด

๒
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ใหผู อํานวยการการเลือกตั้ งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่ นแตงตั้ งเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย
ประจําที่เลือกตั้งอยางนอยที่เลือกตั้งละสองคน
หลั กเกณฑ และวิ ธีการแต งตั้ ง รวมทั้ งอํานาจหนาที่ ของผู อํานวยการประจําหน วยเลื อกตั้ ง
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๒๔ ในวันเลือกตั้ง ถาถึงเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้งแลวมีกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ งมาปฏิบัติหนาที่ ไมครบเจ็ดคน ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ งเทาที่ มีอยู ในขณะนั้ นแตผูง ตัม้ี งสิ ทธิ เลื อกตั้ ง
ในเขตเลื อกตั้ งนั้ นเป นกรรมการประจําหน วยเลื อกตั้ งจนครบเจ็ ดคนไปพลางกจนกว
อน ากรรมการประจําหนวยเลือกตั้ ง
ที่ไดรับแตงตั้งไวแลวจะมาปฏิบัติหนาที่ เวนแตในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสํารองไว
ใหผูนั้นเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
มาตรา ๒๕ เมื่ อมี การเลื อ กตั้ งในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ นใด ให อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นจัดใหพนักงานสวนทองถิ่นชวยเหลือและอํานวย ความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวย
การ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณี ที่ องคกรปกครองส วนทองถิ่ นใดมีพนักงานสวนท องถิ่ นไม เพียงพอในการปฏิบั ติงานเกี่ ยวกับ
การเลื อกตั้ งตามวรรคหนึ่ ง ผู อํานวยการการเลื อกตั้ งประจําองค กรปกครองส วนท องถิ่ นหรือคณะกรรมการการเลื
กตั้ อง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจรองขอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อมีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรืลูอกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในจังหวัดนั้น
ใหชวยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได
ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางซึ่งไดรับคําสั่งตามวรรคสองมีหนาที่ปฏิบัติตามที่ผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มอบหมาย
มาตรา ๒๖ นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่งการ ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในการเลือกตั้ง
ใหผู บัญชาการตํารวจแห งชาติ ผู วาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอจัด ใหมีเจาหนาที่ รักษา
ความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งตามที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นรองขอ
มาตรา ๒๗ ในกรณี ที่ มี ก ารกระทํา ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให ผู พบการกระทํา
ความผิดแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งหรือ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง
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ถาผูพบการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่
รักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ ง หรือเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ งใหดําเนินการกล
าวโทษ
หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ในกรณีที่เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ประจําที่เลือกตั้งพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้ง หรือไดรับแจงโดยมีพยานหลักฐาน
อันนาเชื่อถือ และผูกระทําความผิดยังปรากฏตัวอยูในบริเวณที่เลือกตั้งใหเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย
หรื อเจ าหน าที่ รั กษาความปลอดภั ย ประจํา ที่ เลื อกตั้ งมี อํานาจจั บกุ มและควบคุ มตั ว ผู กระทําความผิ ด
สงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป โดยใหถือวาเปนกรณีพบการกระทําความผิดซึ่งหนา
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ผูสมัคร ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในการเลือกตั้งตามมาต
รา ๒๖
วรรคหนึ่ง แจงตอพนักงานสอบสวนวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่พนักงาน
สอบสวนทราบถึงการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนทันที
โดยไมตองมีผูมารองทุกขหรือกลาวโทษ
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏแกคณะกรรมการการเลือกตั้งวาขาราชการการเมือง
สมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู บริหารทองถิ่ น สมาชิกสภาทองถิ่ น หรือเจาหนาที่ อื่ นของรัฐ
กระทําการใด ๆ โดยมิชอบดวยอํานาจหนาที่ อันเปนการกลั่นแกลงผู สมัครใดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาจ
ําน
หรือมอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งใหยุติหรือระงับการกระทํานั้นได
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตัง ้
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๑ ค าตอบแทนของกรรมการการเลื อ กตั้ งประจําองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น นายอําเภอ กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และผูซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดตามบ
ัญชี
คาตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจายคาตอบแทนซึ่ งคณะกรรมการการเลือกตั้ งกําหนดไว โดยคํานึงถึงอํานาจ
หน าที่ ค วามรั บผิ ด ชอบและความแตกต างของปริ มาณงานในการดําเนิ นการเลื อกตั้ ง ขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละประเภทหรือแตละแหง
มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรับผิดชอบในการจัดพิมพ ควบคุมการพิมพ
และจัดสงบัตรเลือกตั้ง และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบในคาใชจายในการจัดพิมพบัตรเลือกตั้ง
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หมวด ๔
ผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๓๓ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที๑่ มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง
(๓) มี ชื่ ออยู ในทะเบี ยนบ านในเขตเลือกตั้ งมาแลว เป นเวลาติ ดต อกั นไมน อยกว าหนึ่ ง ป
นับถึงวันเลือกตั้ง และ
(๔) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
ในกรณีที่มีการยายทะเบียนบานออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่ นเดี ยวกัน อันทําใหบุ คคลมีชื่ ออยู ในทะเบียนบ านในเขตเลือกตั้ งเปนเวลาติดต อกันนว าอหนึ
ยก่ งป
นับถึงวันเลือกตั้ง ใหบุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ครั้งสุดทายเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป
มาตรา ๓๔ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
มาตรา ๓๕ ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๔ มีหนาที่
ไปใชสิทธิเลือกตั้ง เวนแตผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไดแจงเหตุดังตอไปนี้ตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จะไมไปใชสิทธิเลือกตั้งก็ได
(๑) เจ็บปวย ไมวาถึงขนาดตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม
(๒) มีรางกายทุพพลภาพจนไมสะดวกในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง
(๓) มีอายุเกินเจ็ดสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๔) ไมอยูในภูมิลําเนาในเวลาเลือกตั้ง
(๕) เหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือยื่ นตอผู อํานวยการการเลือกตั้ งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่ งรับผิดชอบในการจัดใหมีการเลือกตั้ งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยจะจังหนั
ดสงสือ
แจงเหตุนั้นทางไปรษณียก็ได ในการนี้ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นบันกเหตุ
ทึ
ที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และเก็บหนังสือแจงเหตุนั้นไวเปนหล
ักฐาน
การแจงเหตุตามวรรคสอง ไมเปนการตัดสิทธิผู มี สิทธิเลือกตั้ งผู นั้ นที่ จะไปใชสิทธิเลือกตั้ ง
ในวันเลือกตั้ง
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มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแจงเหตุตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นทําหนังสือแจงเหตุดังกลาวตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง และใหนําความในมาตรา๓๕ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่ อผู อํา นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจําองค กรปกครองส ว นท องถิ่ นได รั บหนั ง สื อแจ ง เหตุ
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหทําการตรวจสอบหลักฐานการลงคะแนนเลือกตั้ง ถาพบวามีผูมาแสดงตนและลงคะแนน
เลือกตั้ งแทนผูมีสิทธิเลือกตั้ งซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกตั้ ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้ งประจําองคกรปกค
รองสวนทองถิ่น
รายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาวาจะสมควรมีคําสั่งใหเพิกถอนผลการเลือกตั้งหรือไม
มาตรา ๓๗ ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแจงเหตุตามมาตรา
๓๕ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นเสียสิทธิดังตอไปนี้
(๑) สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
(๒) สิทธิ รองคัดคานการเลือกกํานันและผู ใหญบานตามกฎหมายว าดวยลักษณะปกครองท องที่
(๓) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
(๔) สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
(๕) สิทธิเขาชื่อรองขอใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น ตามกฎหมาย
วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
(๖) สิทธิเขาชื่ อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่ นหรือผู บริหารทองถิ่ นตามกฎหมาย
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกตั้งครั้งที่ผูนั้นไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผูนั้นไปใชสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๓๘ เมื่อไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งแลว ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ งตามมาตรา๙ ใหถูกตองตามความจริง และประกาศบั ญชีรายชื่ อผู มีสิ ทธิเลือกตั้ งไว โดยเปดเผย ณ ศาลากลาง
จังหวัดหรือที่วาการอําเภอที่ ตั้งอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ที่ ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ทีอกตั
่เลื ้ งหรือบริเวณ
ใกล เคียงกั บที่ เลื อกตั้ ง และสถานที่ อื่ นที่ เห็ นสมควรกอนวั นเลือกตั้ งไม นอยกว ายี่ สิบวัน และแจ่ องรายชื
ผู มีสิทธิเลือกตั้ ง
ใหเจาบานทราบกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน
ในกรณีที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบวาการจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการยายบุคคลใดเขามาในทะเบียนบานเพื
ประโยชน
่อ
ในการเลือกตั้ งโดยมิชอบ ไมวาจะพบเหตุดังกลาวกอนหรือหลังการประกาศบั ญชีรายชื่ อผู มีสิทธิ เลือกตั้ ง
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยเร็ว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวากรณีดังกลาว
เปนความจริง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่ นมีคําสั่ งใหแกไขหรือถอนชื่ อบุลนัคค้ น
ออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งได
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มาตรา ๓๙ ผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานของตน
ไม มีชื่ ออยู ในบัญชี รายชื่ อผู มี สิทธิเลื อกตั้ ง ใหแจงเปนหนังสื อต อผู อํานวยการการเลือกตั้ ง ประจําองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน
เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับหนังสือตามวรรคหนึ่งแลว
ใหรีบตรวจสอบหลักฐาน ถาเห็นวาผูแจงหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเพิ่มชื่อผูนั้นลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็ว
และแจงใหผูแจงและเจาบานทราบ แตถาเห็นวาบุคคลผูแจงหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูไมสิมที ธิเลือกตั้ง
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพรอมทั้งแจงใหผูแจงหรือเจาบานทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ ในกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวาผูแจงหรือผู มีชื่ออยู ในทะเบียนบานเป
ผู มนีสิทธิ
เลือกตั้ง ใหมีคําสั่งเพิ่มชื่อผูนั้นลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและใหแจงไปยังผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเร็ว ในการนี้ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแจงใหผูแจงและเจาบนา
ทราบโดยเร็ว
มาตรา ๔๐ ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเห็นวาผูมีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ได
ประกาศตาม ๓๘ วรรคหนึ่ง เปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง ใหมีสิทธิยื่นคํารองตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน เพื่อใหถอนชื่อผูไมมีสิทธิเลือกตั้งผูนั้นออกจ
ากบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวาผูมีชื่ออยูใน
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง ใหมีคําสั่งถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
และแจงใหผูยื่นคํารองและเจาบานทราบ ถาผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวา
ผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่ อผู มีสิทธิเลือกตั้ งเปนผู มีสิทธิเลือกตั้ ง ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลื
ตั้งอประจํ
ก าองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพรอมทั้ งแจงใหผูยื่ นคํารองทราบภายในสามวันนับแตวันไดรับคํารอง ในกรณีที่คณะกร
รมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่ นเห็นวาผูมีชื่ ออยู ในบัญชีรายชื่ อผู มีสิทธิเลือกตั้ งเป
ู ไมนมผีสิทธิเลือกตั้ ง
ใหมีคําสั่งถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และใหนําความในมาตรา๓๙ วรรคสอง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ถ าเจ าบ านผู ใดเห็ นว าบั ญชี รายชื่ อผู มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งปรากฏชื่ อบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มิไ ด มี ชื่ ออยู ใน
ทะเบียนบานของตน เมื่อเจาบานหรือผูซึ่งเจาบานมอบหมายนําหลักฐานทะเบียนบานมาแสดงใหเห็นวาไมมีช่อื
บุคคลนั้นอยูในทะเบียนบาน ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ ง แลวแตกรณี มีคําสั่ งถอนชื่อบุคคลนั้ นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและแจ
งใหเจาบาน
หรือผูซึ่งเจาบานมอบหมายทราบโดยเร็ว
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กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถาผูที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งมีหลักฐาน
แสดงวาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และยื่นคํารองคัดคานการถูกถอนชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
วินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนที่สุด
มาตรา ๔๑ ในกรณี ที่ ศาลมี คํา พิ พากษาถึ ง ที่ สุ ด ให เ พิ กถอนสิ ทธิ เ ลื อกตั้ งของบุ ค คลใด
และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับแจงคําพิพากษานั้นแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหบันทึกไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ มีการถอนชื่ อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่ อผูมีสิทธิเลือกตัตามมาตรา
้ง
๓๘
วรรคสอง หรือมาตรา ๔๐ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพิ่ มชื่ อบุคคลใดลงในบัญชีรายชื่ อผู มีสิทธิเลือกตั้ งตามมาตรา
๓๙ วรรคสอง หรือในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดตามมาตรา ๔๑
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงตอผูอํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมาย
วาดวยการทะเบียนราษฎรเพื่อแกไขบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา๙ ใหถูกตองดวย
มาตรา ๔๓ หามมิใหผู ใดดําเนินการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเพื่อประโยชนในการ
เลือกตั้งโดยมิชอบ
กรณีดั งตอไปนี้ ให สันนิ ษฐานวาเปนการย ายบุ คคลเขามาในทะเบี ยนบ านเพื่ อประโยชน ในการเลื อกตั้ ง
โดยมิ ชอบด วย เว นแต คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจําจั งหวั ดพิ จารณาแล วเห็ นว าเป นการย ายโดยมี เหตุ ผลอัควร
นสม
(๑) การยายบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปซึ่งไมมีชื่อสกุลเดียวกับเจาบานเขามาในทะเบียนบาน
เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปนับแตวันที่ยายเขามาในทะเบียนบาน
(๒) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยบุคคลนั้นมิไดอยูอาศัยจริง
(๓) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาบาน
หมวด ๕
ผูสมัคร การสมัครรับเลือกตั้ง และตัวแทนผูสมัคร
มาตรา ๔๔ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน
หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนเวลาติดตอกันสามปนับถึง่สปมัทคี ร
รับเลือกตั้ง และ
(๔) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
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มาตรา ๔๕ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลาย
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา๓๔ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้ งแตสองปขึ้ นไป และไดพนโทษมายังไมถึง
หาปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับโทษหรือไม
โดยไดพนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี
(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่ ง ของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผ นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๙) เคยถู กถอดถอนออกจากตําแหน งสมาชิ กสภาผู แทนราษฎร สมาชิ กวุ ฒิ สภา สมาชิ กสภาท องถิ่ น
หรือผู บริหารทองถิ่ น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวาด วยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณีมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง
(๑๐) อยู ในระหวางเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป นสมาชิกสภาทองถิ่ นหรือผู บริหารทองถิ่ น
ตามมาตรา ๓๗ หรื อตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว าด ว ยการเลื อกตั้ ง สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา
(๑๑) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไมถึงหนึ่งปนับแตวันที่
คณะกรรมการการเลื อกตั้ งมีคําสั่ ง อันเนื่ องมาจาก การกระทําการโดยไม สุจริ ตตามพระราชบั ญญัติ นี้ หรือ
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับเลือกตั้ง
หรือไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริต
(๑๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(๑๓) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้ งเปนสมาชิกสภาท องถิ่ นหรือผู บริหารทองถิ่ นขององค กรปกครองสวนทองถิ่ นเดียวกันหรือองคกครอง
กรป
สวนทองถิ่นอื่น
(๑๔) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๑๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่ น หรือเปน
เจาหนาที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(๑๗) ลักษณะอื่นที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
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มาตรา ๔๖ ในการสมัค รรั บเลื อกตั้ ง ให ผู สมั ครยื่ นใบสมั ครต อผู อํานวยการการเลือกตั้ ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การยื่นใบสมัครตามวรรคหนึ่ง ใหผูสมัครยื่นหลักฐานการสมัครพรอมกับชําระคาธรรมเนียม
การสมัครตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๗ เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับใบสมัคร
แลวใหบั นทึกการรับสมัครไวเปนหลักฐานและออกใบรับใหแกผู สมัครในวันนั้ น และใหตรวจสอบหลักฐานการสมั
ร ค
คุณสมบัติของผูสมัคร และสอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม ใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวัน
นับแตวันปดการรับสมัคร ถาผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งได ใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเลื อกตั้ง
ไวโดยเปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่วาการอําเภอที่ตั้งอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ที่ทําการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้งและสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
ประกาศตามวรรคหนึ่ ง ใหมีชื่ อผู สมัคร รูปถายผูสมัคร และหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่ จะใชในการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๔๘ เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดออกใบรับให
แกผูสมัครตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่งแลว ผูสมัครจะถอนการสมัครมิไดและใหคาธรรมเนียมการสมัครตกเปน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
มาตรา ๔๙ ผูสมัครผูใดไมมีชื่อในประกาศตามมาตรา๔๗ ใหมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ งภายในสามวั นนับแตวั นที่ ประกาศรายชื่ อผู มีสิ ทธิสมัครรับเลือกตั้ ง ในการนี้ ใหคณะกรรมการกา
รเลือกตั้ ง
มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวองถิ
นท ่ น
และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามคําวินิจฉัยนั้น
เพื่ อประโยชน และความสะดวกรวดเร็ ว ในการรั บคําร องและวิ นิ จ ฉั ยกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง
คณะกรรมการการเลื อกตั้ งอาจมอบอํานาจใหค ณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจั งหวัดดําเนิน การแทนได
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๐ ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเห็นวาผูสมัครผูใดไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ผู นั้ นมีสิ ทธิยื่ นคําร องตอคณะกรรมการการเลือกตั้ งได กอนวั นเลือกตั้ งไม นอยกวายี่ สิบวัน เพื่ อใหถอนชื่ อ
ผูไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผูนั้น และใหนําความในมาตรา๔๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ ใหกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดับกอนหลังในการมายื่นใบสมัคร
ถามีผูสมัครมาพรอมกันหลายคนและไมอาจตกลงกันไดใหใชวิธีจับสลากระหวางผูสมัครที่มาพรอมกัน
เมื่อไดกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครตามวรรคหนึ่งแลวจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครไมไดไมวาดวยประการใด ๆ
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หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครและการจับสลาก ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๕๒ ผูสมัครผูใดประสงคจะสงตัวแทนไปประจําอยู ณ ที่เลือกตั้ง ใหยื่นหนังสือแตงตั้ง
ตัวแทนของตนตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาเจ็ดันว
โดยใหแตงตั้งไดแหงละหนึ่งคน
มาตรา ๕๓ ตัวแทนผู สมัครตองอยู ในที่ ซึ่ งจัดไว ณ ที่ เลือกตั้ งซึ่ งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได
และหามมิใหปฏิบัติ หนาที่ เปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ งหรือจับต องบัตรเลือกตั้ ง หรือกล าวโตตอบกั
กรรมการ
บ
ประจําหนวยเลือกตั้งหรือระหวางกันเองโดยประการที่จะเปนอุปสรรคแกการเลือกตั้ง
ตัวแทนผูสมัครอาจรองทักทวงในเมื่อเห็นวากรรมการประจําหนวยเลือกตั้งปฏิบัติการไมถูกตอง
ตามกฎหมาย ในกรณีเชนนี้ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจดบันทึกคําทักทวงนั้นไว
ถาตัวแทนผู สมัครกระทําการอันจะเปนอุปสรรคแกการเลือกตั้ง และกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ไดตักเตือนแลวแตยังขัดขืน คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหตัวแทนผูสมัครออกไปจากทีือ่เกตั
ล ้ง
หมวด ๖
คาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง
มาตรา ๕๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดจํานวนเงินคาใชจาย
ในการเลือกตั้งของผูสมัคร ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
หามมิใหผูสมัครใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง จํานวนเงิน
คาใชจายดังกลาวใหรวมถึงบรรดาเงินที่ บุคคลอื่ นไดจายหรือรับวาจะจายแทน และทรัพยสินที่ บุคคลอื
ดน่ นํามาให
ไ ใช
หรือยกใหโดยไมคิดคาตอบแทน ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้ งของผู สมัครโดยผู สมัครรับือรูหยินร ยอม
ในกรณีที่นําทรัพยสินมาใหใช ใหคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น
บรรดาเงินที่บุคคลอื่นไดใชจายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งใหผูสมัครและผูสมัครไดรับทราบ
ถึงการกระทําดังกลาวแลว ใหถือวาเปนจํานวนเงินคาใชจายที่ผูสมัครรับรูหรือยินยอมตามวรรคสอง เวแตนผูสมัคร
จะไดแจงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดวาไมยินยอมใหมีการกระทําเชนวานั้นภายในสามวันนับแต
วั นที่ ไ ดรั บทราบถึ งการกระทําดั ง กล าว ในการนี้ ให คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจําจั งหวัด ดําเนิ นการ
ตามที่เห็นสมควรเพื่อมิใหมีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกลาวอีกตอไป
มาตรา ๕๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง ผูสมัครตองยื่นบัญชีรายรับ
และรายจ ายในการเลือกตั้ งซึ่ งรับรองความถูกตอง พรอมทั้ งหลักฐานที่ เกี่ ยวข องใหถูกตองครบถตามความจริ
วน
งตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
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เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับบัญชีรายรับและรายจายตามวรรคหนึ่งแลว
ใหปดประกาศไว ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
รายละเอียดและวิธีการจัดทําและรับรองความถูกตองของบัญชีรายรับและรายจายตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๖ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือไดรับแจงโดยมีหลักฐานอันสมควรวา ผูสมัครผูใดใชจาย
ในการเลือกตั้ งเกินจํานวนเงินคาใชจายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดใหคณะกรรมกา
ร
การเลือกตั้งประจําจังหวัดทําการสอบหาขอเท็จจริงโดยเร็ว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นวา
ผู สมัครผู นั้ นใชจ ายในการเลือกตั้ งเกินจํานวนเงินคาใช จายที่ กําหนดดังกลาว ใหแจงพนักงานสอบสวนเพ
ื่ อดําเนินคดี
ตามกฎหมาย พรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และถาผูสมัครผูใดไดรับเลือกตั้งหากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง เห็ นด วยกับความเห็ นดั งกล าว ให มีคําสั่ ง เพิ กถอนผลการเลือกตั้ ง ของผู ได รั บเลือกตั้ ง ผู นั้ น
และใหดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหมสําหรับตําแหนงที่ วาง แตทั้ งนี้ ไมกระทบกระเทือนกิจการที
ู นั้น่ผไดกระทํา
ไปในหนาที่กอนวันที่ประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม
ในกรณีที่ผูสมัครผูใด ไมยื่นบัญชีรายรับและรายจายตามมาตรา๕๕ วรรคหนึ่ง เปนผูไดรับเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งมีคําสั่ งเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผูไดรับเลือกตั้งผู นั้ น และใหดําเนินจัการ
ดใหมีการ
เลือกตั้งใหมสําหรับตําแหนงที่วาง
กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่นาเชื่อไดวาผูสมัคร
ผู ใดใชจายในการเลือกตั้ งเกินจํานวนเงินคาใชจายที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัดประกาศ กําดให
หนแจง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งตอไป
มาตรา ๕๗ เมื่ อมีการประกาศให มีการเลือกตั้ งในกรณีอื่ นนอกจากถึง คราวออกตามวาระ
การดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการเพื่อจูงใจ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น หรือใหงดเวนการลงคะแนนเลือกตั้งใหแก
ผูสมัครใดดวยวิธีการดังนี้
(๑) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
อันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด
(๒) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใดที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตาง ๆ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด
(๕) หลอกลวง บังคั บ ขู เข็ญ ใชอิ ทธิพลคุกคาม ใส ราย หรือจูงใจใหเข าใจผิ ดในเรื่ ออังใด
นเกี่ ยวกั บ
ผูสมัครใด
226

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

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

กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง หากเป นการเลื อกตั้ งอั น เนื่ องมาจากการครบวาระการดํารงตําแหน ง
ของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นหามมิใหกระทําภายในหกสิบวันกอนวันครบวาระการดํารงตําแหนง
จนถึงวันเลือกตั้ง
การประกาศนโยบายหรื อการดําเนิ นการตามแนวทางในการแกไ ขป ญหาตามอํานาจหน าที่
ของทองถิ่นดวยวิธีการใชจายจากเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มิใหถือวาเปนกรณี ตาม(๑)
หรือ (๒)
เพื่อใหการหาเสียงเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศเพื่อ
แนะนําวิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๘ หามมิใหผูสมัครจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง
หรือนํากลับจากที่ เลือกตั้ ง หรือจัดใหผู มีสิทธิเลือกตั้ งไปยั งที่ เลือกตั้ งหรือกลับจากที่ เลือกตัม้ งโดยไ
ตองเสียคาโดยสาร
หรือคาจางซึ่งตองเสียตามปกติ
หามมิใหผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจหรือควบคุมใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน
เลือกตั้งใหแกผูสมัครผูใด
บทบั ญญัติในวรรคสอง มิ ใหใช บังคับแก การที่ หนวยงานของรัฐจั ดยานพาหนะเพื่ ออํานวย
ความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๕๙ หามมิใหผูใดซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยเขามีสวนชวยเหลือในการเลือกตั้ง หรือกระทํา
การใด ๆ เพื่ อประโยชนแกการเลือกตั้งโดยประการที่ อาจเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร ทั้งนี้ เวนแตกระทํ
ารกานั้ น
เปนการชวยราชการตามที่ทางราชการรองขอ หรือเปนการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผูนั้น
มาตรา ๖๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่ กระทําการใด ๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษ
แกผูสมัคร เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่ อไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ ง ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขการกระทําดังกลาว ในกรณีจําเปน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูบังคับบัญชาสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากหนาที่เปนการชั่ วคราว
หรือสั่งใหประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่วาการอําเภอ หรือหามเขาเขตเลือกตั้งจนกวา
จะมีการประกาศผลการนับคะแนนได
เพื่ อประโยชน และความสะดวกรวดเร็ วในการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
ตามวรรคสอง คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง อาจมอบอํานาจให ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ประจําจั ง หวั ด
ดําเนินการแทนไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๑ หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเปนคุณหรือเปน
โทษแกผูสมัคร นับตั้งแตเวลา๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
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มาตรา ๖๒ เมื่อไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกตั้งใดแลว มิใหนํา
กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองมาใชบังคับแกการโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้ง
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตองไมกระทําโดยวิธีทา พน หรือระบายสีซึ่งขอความภาพ หรือรูปรอย
ใด ๆ หรือโดยวิธีการปดประกาศ ณ ที่ รั้ว กําแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟา หรือตนไมบรรดาซึ่งเปนทรัพยสิน
ของทางราชการ หรือ ณ บริเวณที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินมิไดอนุญาต เวนแตเปนการปดประกาศ ณ
สถานที่ที่กําหนดตามมาตรา ๖๓
ในกรณี ที่ มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ งอั นเปนการฝ าฝนวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่ น
ตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองมีอํานาจหนาที่ทําลาย
ปกปด ลบ หรือลางขอความ ภาพ หรือรูปรอยดังกลาว แตในกรณีที่มิใชทรัพยสินของทางราชการเจาพนักงาน
ทองถิ่นจะมีอํานาจดังกลาวเมื่อไดรับคํารองขอจากเจาของหรือผูครอบครอบทรัพยสิน
มาตรา ๖๓ เมื่ อไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้ งตามมาตรา๘ ในเขตเลือกตั้ งใดแลว ใหเจาพนั กงาน
ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองกําหนดสถานที่
เพื่อปดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไวตามความจําเปน
มาตรา ๖๔ เมื่อไดมีประกาศกําหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ แลว หามมิใหผูใดนําสิ่งพิมพ
แผนประกาศ หรือสิ่ งอื่ นใด มาปดหรือแสดงไวภายในที่ เลื อกตั้ ง เวนแต เปนการดําเนินการตามคําสั่ งของผู
อํานวยการ

การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกผูใชสิทธิเลือกตั้ง
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ แผนประกาศ หรือสิ่งอื่นใด ปดหรือแสดงไวภายในที่เลือกตั้งอยู กอนหรือในวัน
เลือกตั้งอันเปนการฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งทําลายปกปด หรือนําออกไปไว
นอกที่เลือกตั้ง
หมวด ๗
การลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา ๖๕ หีบบัตรเลือกตั้ ง ใหมีลั กษณะตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ งกําหนด ซึ่ งต องกําหนด
ใหสามารถมองเห็นภายในไดงาย
มาตรา ๖๖ บัตรเลือกตั้ ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ซึ่ งตองกําหนด
ใหมีชองทําเครื่องหมายสําหรับผูไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งดวย
มาตรา ๖๗ ในวันเลือกตั้งใหเปดการลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา
๑๕.๐๐ นาฬิกา
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มาตรา ๖๘ กอนเริ่ มเปดการลงคะแนนเลือกตั้ ง ให คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ งนับจํานวน
บัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหนวยเลือกตั้งนั้น และปดประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งไวในที่เปดเผยและเมื่อถึงเวลา
เปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเปดหีบบัตรเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู
ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นวาเปนหีบบัตรเลือกตั้งเปลา และใหปดหีบบัตรเลือกตั้ งตามวิธีการที่คณะกรรมการก
ารเลือกตั้ง
กําหนด แลวใหบันทึกการดําเนินการดังกลาวโดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสองคนซึ่งอยูในที่เลือกตั้ง
ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นดวย เวนแตไมมีผูมีสิทธิเลือกตั้งอยูในขณะนั้น
มาตรา ๖๙ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงคจะลง
คะแนนเลือกตั้งไปแสดงตนตอกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือแสดงบัตร
หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายอันแสดงตนไดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุแลวใหใชแสดงตนตามวรรคหนึ่งได
เมื่อกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว ใหอานชื่อ
และที่อยูของผูนั้นดัง ๆ ถาไมมีผูใดทักทวงใหจดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร และใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ลงลายมื อชื่ อหรือพิ มพลายนิ้ วมือในบัญชี รายชื่ อผู มี สิทธิเลือกตั้ งเปนหลั กฐานตามวิธี การที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด แลวใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้นเพื่อไปลงคะแนนเลืกตั
อ ้ง
ในกรณีที่มีผูทักทวงหรือกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสงสัยวาผูซึ่งมาแสดงตนนั้น มิใชผูมีชื่อ
ในบั ญชีรายชื่ อผู มีสิ ทธิเลื อกตั้ ง ให คณะกรรมการประจําหน วยเลื อกตั้ งบันทึ กการทั กทวงหรือข อสงสัยไว
เปนหลักฐานและใหทําการสอบสวนและวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งหรือไม แลวใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไดแจงเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาแสดงตน
เพื่ อใชสิทธิเลื อกตั้ ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลื อกตั้ งบันทึกการใชสิ ทธิเลือกตั้ งไวในบัญชี รายชื
ู มีส่ อิทผธิเลื อกตั้ ง
มาตรา ๗๑ การลงคะแนนเลือกตั้งใหทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือในการลงคะแนน
เลือกตั้งของคนพิการ
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง ใหทําเครื่องหมายในชอง
ไมลงคะแนนเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้ง
มาตรา ๗๓ เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแลว ใหพับบัตรเลือกตั้ง
เพื่อมิใหผูอื่นทราบไดวาลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครใด แลวใหนําบัตรเลือกตั้งนั้นใสลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
ดวยตนเองตอหนากรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และใหนําความในมาตรา ๗๑ วรรคสอง มาใชบังคับกับการ
นําบัตรเลือกตั้งใสลงในหีบบัตรเลือกตั้งของคนพิการดวยโดยอนุโลม
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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มาตรา ๗๔ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ตองมิใหผูใดเขาไปในที่เลือกตั้ง เวนแตผูมีหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือผูที่เขาไปเพื่อใชิทธิสเลือกตั้ง
มาตรา ๗๕ หามมิใหผูใดซึ่งรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิเลือกตั้งหรือไมมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ในหนวยเลือกตั้งนั้น ลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา ๗๖ หามมิใหผูใดใชบัตรที่มิใชบัตรเลือกตั้งซึ่งกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมอบให
ตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม ลงคะแนนเลือกตั้ง
หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่
มาตรา ๗๗ หามมิให ผู ใดกระทําการใด ๆ เพื่ อเปนที่ สังเกตไวที่ บัตรเลื อกตั้ ง เวนแตเป นการกระทํา
ตามอํานาจหนาที่
มาตรา ๗๘ หามมิใหผู ใดนําบัตรเลือกตั้งใสในหีบบัตรเลือกตั้ง เวนแตเปนกรณี
ตามมาตรา ๗๓
มาตรา ๗๙ ห ามมิ ให ผู ใดกระทําการใด ๆ ในบั ญ ชี รายชื่ อผู มี สิ ทธิ เ ลื อกตั้ ง เพื่ อแสดงว า
มีผูมาแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดจากความจริง
หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหบัตรเลือกตั้งมีจํานวนผิดจากความจริง
มาตรา ๘๐ หามมิ ใหผู ใดกระทําการใด ๆ โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเพื่ อขัดขวางหรือ
หนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือเขาไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือมิใหไปถึ
ง ณ ที่ดังกลาว
ภายในกําหนดเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา ๘๑ หามมิใหผูใดจาย แจก หรือใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อจูงใจมิใหไปลงคะแนนเลือกตั้ง หรือกระทําการใด ๆ เพื่อมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้ง
ผูใดมีบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิเลือกตั้งผูอื่นตั้งแตสองคนขึ้นไปไวในความครอบครอง
โดยไมมีเหตุอันสมควรในระหวางวันประกาศใหมีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง ใหถือวาผูนั้นกระทําการ
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๒ ห ามมิ ให ผู มี สิ ทธิ เ ลื อกตั้ งผู ใดเรี ยก รั บ หรื อยอมจะรั บเงิน ทรั พย สิ น หรื อ
ประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง หรืองดเวนไมลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสัคมรใด
มาตรา ๘๓ ในกรณีที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดไมสามารถกระทําไดเนื่องจาก
เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอื่น ถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกอนวันเลือกตั้ง ใหผําูอนวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดที่เลือกตั้งใหมในตําบลเดียวกันที่ผูมีสิทธิเลือกตังสามารถ
้
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ไปลงคะแนนเลือกตั้งไดโดยสะดวก แตถาไมอาจกําหนดที่เลือกตั้งใหมในตําบลเดียวกันและไมเปนการสะดวก
ที่ ผู มีสิทธิเลือกตั้ งจะไปลงคะแนนเลือกตั้ งในตําบลอื่ น ใหผู อํานวยการการเลือกตั้ งประจําองคกรปกครองส
วนท องถิ่ น
ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประกาศ
งดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
เมื่อไดมีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
จั ดให มีการลงคะแนนเลื อกตั้ งใหม ในหนวยเลื อกตั้ งนั้ นภายในสิ บหาวันนับแตวั นที่ สามารถจัดใหมี การลงคะแน
นเลื อก
ตั้งได ในการนี้ใหประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหมลวงหนาไมนอยกวาสามวัน และรายงานตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยเร็ว
มาตรา ๘๔ ในกรณีที่ มีเหตุอันควรเชื่ อไดวาการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดจะมิไดเปนไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ ง และใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งมีอํานาจประกาศ
งดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น
เมื่ อไดมีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ งตามวรรคหนึ่ งแลว ใหผู อํานวยการการเลือกตั้ ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่ น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัดจัดให
มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งนั้นภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแตวันที่ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั
้ง
ในการนี้ ใหประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหมลวงหนาไมนอยกวาสามวัน
มาตรา ๘๕ เมื่ อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้ ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ ง
ประกาศปดการลงคะแนนเลือกตั้งและงดจายบัตรเลือกตั้ง แลวใหทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู
เพื่อใหเปนบัตรเลือกตั้งที่ใชลงคะแนนเลือกตั้งไมไดตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และกรณี
ที่ผูมาแสดงตนขอใชสิทธิตามมาตรา๖๙ เหลืออยูในที่เลือกตั้งแตยังไมไดรับบัตรเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจํา
หนวยเลื อกตั้ งจายบั ตรเลือกตั้ ง ใหแกผู มาแสดงตนนั้ น และเมื่ อไดทําการลงคะแนนเลื อกตั้ งเสร็จสิ้ นแลว
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งปดชองใสบัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดทํารายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด จํานวน
ผูมาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แลวใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งทุกคน
ลงลายมือชื่อไว และประกาศใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู ณ ที่เลือกตั้งทราบ
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มาตรา ๘๖ นับแตเวลาที่ไดปดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อการลงคะแนนเลือกตั้ งตามมาตรา ๖๘
จนถึงเวลาที่ไดเปดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อการนับคะแนนเลือกตั้ง หามมิใหผูใดซึ่งไมมีอํานาจโดยชอบดวกฎหมาย
ย
เปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ ทําใหไรประโยชนหรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง
หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
มาตรา ๘๖/๑๓ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ปดประกาศบัญชีรายชื่ อผู มาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ งตามรู ปแบบที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ ง กําหนดไว
ที่หนวยเลือกตั้ง หรือ ณ สถานที่ที่ใกลเคียงหนวยเลือกตั้ ง แลวใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนกว
อยาสามคน
ตามที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมอบหมายเปนผูนําหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้นโดยเร็ว
การจัดสงหีบบัตรเลือกตั้ งตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ งตองจัดทําเครื่ องหมาย
เพื่อปองกันการเปดหรือเปลี่ยนหีบบัตร โดยมีการลงลายมือชื่อกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งทุกคนกํากับไว
ในลักษณะที่สามารถเห็นไดงายถามีการเปลี่ยนแปลงหรือทําลาย ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตัง้
กําหนด
การเตรี ยมการจั ด สง และขนสง หีบบั ตรเลือกตั้ ง ตองดําเนิ นการให แล วเสร็ จโดยเร็ ว ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดไวสําหรับหนวยเลือกตั้งนั้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจั งหวัด ในกรณีที่ หนวยเลือกตั้ ง ใดจัดสงหีบบัตร
ล วงเลยระยะเวลา ใหกรรมการประจําหนว ยเลื อกตั้ งผู ไ ดรั บมอบหมายจัด ทําคําชี้ แจงแสดงเหตุ ผลส งให
คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งพิจารณาโดยพลัน หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุสมควรก็ใหรับ
หีบบัตรเลือกตั้ งนั้ นไวดําเนินการนับคะแนนตอไป โดยไมเปนเหตุใหการเลือกตั้ งเสียไปหรือกอใหเกิดความ
รับผิดใด
ตามพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด
หมวด ๘
การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง
มาตรา ๘๗๔ ให นั บคะแนนเลื อกตั้ งสมาชิกสภาท องถิ่ น ทุกหน ว ยเลื อกตั้ ง ของแต ละเขต
เลือกตั้งรวมกัน ณ สถานที่นับคะแนนแหงใดแหงหนึ่งเพียงแหงเดียว เวนแตการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นดยตรง
โ
จากประชาชน ใหกําหนดสถานที่นับคะแนนดังนี้

มาตรา ๘๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔
มาตรา ๘๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓
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(๑) กรณีที่เปนการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครทุกหนวยเลือกตั้งที่อยู ในเขตทองที่
เดียวกัน ใหกําหนดสถานที่นับคะแนนแหงเดียวภายในเขตทองที่นั้น
(๒) กรณีที่เปนการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกหนวยเลือกตั้งที่อยูในอําเภอ
เดียวกัน ใหกําหนดสถานที่นับคะแนนแหงเดียวภายในอําเภอนั้น
(๓) กรณีที่เปนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ใหกําหนดสถานที่นับคะแนนของทุกหนวยเลือกตั้ง
ณ สถานที่แหงเดียวภายในเขตเทศบาลนั้น
(๔) กรณีที่ เปนการเลือกตั้ งนายกเมืองพัทยา ใหกําหนดสถานที่นับคะแนนของทุกหนวยเลือกตั้ ง
ณ สถานที่แหงเดียวภายในเขตเมืองพัทยา
(๕) กรณีที่เปนการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหกําหนดสถานที่นับคะแนนของ
ทุกหนวยเลือกตั้ง ณ สถานที่แหงเดียวภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น
การรวมนับคะแนนเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นในเขตทองที่ เขตอําเภอ หรือเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ ง ถาเขตดังกลาวมีจํานวนราษฎรเกินกวาหนึ่ งแสนคน หรือมีความจําเปนตามลักษณะพื
นที่ ้
คณะกรรมการการเลือกตั้ งจะกําหนดสถานที่ นั บคะแนนเลือกตั้ งมากกว าหนึ่ งแหงตามความเหมาะสมและจําเปนก็ ได
ใหเริ่มนับคะแนนเมื่อไดสงหีบบัตรเลือกตั้งจากทุกหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมายังสถานที่
นับคะแนนครบถวนแลว
เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการนับคะแนนแสดงผลการนับคะแนนโดยเปดเผย ณ
สถานที่นับคะแนนนั้น
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดสถานที่นับคะแนน
เลือกตั้ งลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันเลือกตั้ ง โดยปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ วาการอํอที
าเภ่ ตั้ งอยู
ในเขตเลือกตั้ ง ที่ ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่ นนั้ น สถานที่ นับคะแนนเลือกตั้ ง และสถานที่ อื่ นตามที
็นสมควร
่ เห
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนน
เลือกตั้ งก อนวันเลือกตั้ งไม นอยกว ายี่ สิ บวัน ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่ งคน และกรรมการมี จํานวนที
ี ยงพอ
่ เพ
ตอการนับคะแนนซึ่งตองไมนอยกวาหกคน โดยแตงตั้งจากผูมีสิทธิเลือกตั้งและตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
มาตรา ๘๘๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งตองมีเรื่องดังตอไปนี้
(๑) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหีบบัตรเลือกตั้ง การตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้ง การเปดหีบบัตร
เลือกตั้ง และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งจะตองใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของ
จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ สงไปยังหนวยเลือกตั้ ง ใหตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้ งที่ ใชไปรวมกับที่ ไดรับคืนจาก
หนวยเลือกตั้ง ตลอดทั้งการประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งที่สงไปยังหนวยเลือกตั้งที่ใชไปและที่ไดรับคืนจาก
หนวยเลือกตั้ง และหลักเกณฑการพิจารณาใหมีการนับคะแนนใหมหรือการเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งนั้น
ในกรณีที่จํานวนบัตรเลือกตั้งไมตรงกัน
๕

มาตรา ๘๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๒) วิ ธี การเก็ บรั กษาหี บบั ต รเลื อกตั้ ง และบั ต รเลื อกตั้ ง เพื่ อรอการนั บคะแนนเลื อกตั้ ง
และเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนน
(๓) วิธีปฏิบัติในการนําบัตรเลือกตั้งทั้งหมดมารวมกันและการนับบัตรเลือกตั้ง ซึ่งตองกําหนด
มาตรการที่ จะทําใหไมสามารถทราบไดวาเปนการนับบัตรเลือกตั้ งของหนวยเลือกตั้งใดในขณะนับคะแนน
และการนับคะแนนจะตองกระทําใหแลวเสร็จในรวดเดียว โดยหามมิใหเลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน
(๔) วิธีการจัดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งจะตองกระทําโดย
เปดเผย เพื่อใหผูอยูในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งเห็นการนับคะแนนเลือกตั้งไดโดยสะดวก
(๕) หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และการคัดคานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๖) หลั กเกณฑ และวิ ธี การให ผู แทนผู สมั ค รรั บเลื อกตั้ งร ว มสั งเกตการณ และตรวจสอบ
การนับคะแนนใหเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม
(๗) วิธีการตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้ งใด
เปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย
(๘) การสงผลการนับคะแนนเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
มาตรา ๘๙ หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ เพื่อใหบัตรเลือกตั้งที่อยูในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
มีจํานวนผิดจากความจริง
มาตรา ๙๐๖ ใหคณะกรรมการนับคะแนน นับคะแนนสําหรับบัตรเลือกตั้งที่ไดทําเครื่องหมาย
ในชองไมลงคะแนนเลือกตั้งและใหประกาศจํานวนบัตรดังกลาวดวย
ในการนับคะแนนหากปรากฏวามีบัตรเสีย ใหแยกบัตรเสียออกไวตางหาก และหามมิใหนับบัตรเสีย
เปนคะแนนไมวากรณีใด
บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายใด ๆ
(๓) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเลือกตั้งใหกับผูสมัครคนใด
(๔) บัตรที่ทําเครื่องหมายเปนที่สังเกตตามมาตรา ๗๗
(๕) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
ใหกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียวา“เสีย” พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสีย
ตามความในอนุมาตราใดและใหกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสามคน

๖
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มาตรา ๙๑๗ หามมิใหกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อานบัตรเลือกตั้ง
นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งใหผิดจากความจริง หรือกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบ
ดวยกฎหมายใหบัตรเลือกตั้งชํารุด เสียหายหรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําการใดแกบัตรเสียเพื่อใหเปน
บัตรเลือกตั้งที่ใชได หรือทํารายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริง
มาตรา ๙๒๘ เมื่ อรวมผลการนั บคะแนนเสร็จ สิ้ นแล วให คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้น จํานวนบัตรเลือกตั้งที่มีอยู
ทั้งหมด จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใชและจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนน และรีบทํารายงานผลการ
นับคะแนนสงไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยเร็ว
ใหผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําสําเนาบัญชีผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้งซึ่ งปรากฏหลักฐานการมาใชสิทธิในหนวยเลือกตั้ งทุกหนวยใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวัน
ประกาศผลการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้น
สําเนาบัญชีตามวรรคสอง ตองเก็บรักษาไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตองให
ผูมีสิทธิคัดคานการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ มีสิทธิเขาถึงหรือคัดสําเนาไดในทุกกรณีโดยตองเสียคาใชจาย
ดวยตนเอง
การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ ง วิธีการและระยะเวลา
การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๓๙ ถาการนับคะแนน ณ สถานที่นับคะแนนไมสามารถกระทําได เนื่องจากเกิดจลาจล
อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอื่น ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิประกาศ
่น
งดการนับคะแนนสําหรับเขตเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้ งโดยเร็ว เพื่อใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้ งประจําจังหวั ดกําหนดวันและสถานที่ นับคะแนนตอไป โดยต องไมเกินสามวั นนับแตเหตุดั งกลาสุวสิดลง
้น
มาตรา ๙๔ ในกรณี ที่ ผ ลการนั บ คะแนนเลื อกตั้ งไม ต รงกั บรายงานการใช สิ ทธิ เ ลื อกตั้ ง
ของผู มีสิ ทธิเลื อกตั้ ง ในเขตเลื อกตั้ งนั้ น ใหคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ประจําองคกรปกครองส วนทองถิ่ น
จัดใหมีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม ถายังไมตรงกันอีกใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวาจะสมควรมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือไม

มาตรา ๙๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๘
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๙
มาตรา ๙๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๗
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มาตรา ๙๕ เมื่ อคณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจําจังหวั ดไดรั บรายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๒ แลวเห็นวาการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง
ในกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัดเห็นวาไดมีการทุจริตในการเลือกตั้ งหรือ
การนับคะแนนเลือกตั้ ง หรือมีหลักฐานอันควรเชื่ อได วาการเลือกตั้ งหรือการนับคะแนนเลือกตั้ งมิไดเปนไปโด
ยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม หรือมีการฝาฝนมาตรา๕๗ ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นดวยกับรายงานดังกลาว ใหมีคําสั่งใหนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือใหมีการเลือกตั้งใหม เวนแตการทุจริต
หรือความไมสุจริตหรือไมเที่ ยงธรรมดังกลาวหรือการฝาฝนมาตรา ๕๗ มิไดเกี่ ยวของกับผู ไดรับเลือกตั้ ง
หรือมิไดเปนเหตุสําคัญที่ทําใหผูนั้นไดรับเลือกตั้ง
บทบัญญัติตามวรรคสองไมเปนการตัดอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการ
สื บสวนสอบสวนหรื อมี คําสั่ งตามอํานาจหน าที่ ของตน ตามกฎหมายประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด วยคณะกรรมการการเลื
ง อกตั้
มาตรา ๙๖ กอนประกาศผลการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสืบสวน
สอบสวนแลวเห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่ อไดวาผู สมัครผู ใดกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้
หรือมีพฤติการณที่เชื่อไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการ
ดังกลาวหรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น ถาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเห็นวาการกระทํานั้นนาจะมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหคณะกรร
มการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานผลการสืบสวนสอบสวนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งผูสมัครที่กระทําการเชนนั้นทุกรายเปนเวลาหนึ่งป โดยใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการการเ
ลือกตั้ง
มีคําสั่ง
ในการสื บสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ประจําจั ง หวั ด อาจตั้ ง
คณะอนุ กรรมการเพื่ อช ว ยดําเนิ น การเกี่ ยวกั บการสื บสวนสอบสวนได ตามหลั กเกณฑ ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด และใหคณะอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดวามีการกระทําอันเปนการฝาฝน
ตามวรรคหนึ่ ง ไม ว าเป นการกระทําของผู ใด ถ าเห็น วาผู สมัค รผู ใดจะไดรั บประโยชน จากการกระทํานั้ น
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัดมีอํานาจสั่งใหผู สมัครผูนั้ นระงับหรือดําเนินการใดเพื่ อแกไขความ
ไมสุจริต
และเที่ ยงธรรมนั้ นภายในเวลาที่ กําหนด ในกรณีที่ ผูสมัครผู นั้ นไมดําเนินการตามคําสั่ งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานวาผูสมัครผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทํนัา้น
มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ตองมีคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท
เมื่อมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งผู สมัครคนใดแลว ใหพิจารณาดําเนินการใหมีการดําเนินคดีอาญา
แกผูสมัครผูนั้นดวย
ในกรณีที่มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนนและผูสมัครที่ ถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งที่ไดคะแนนเลือกตั้งในลําดับที่ไดรับการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเล
ือกตั้งสั่ง
ใหมีการเลือกตั้งใหม และใหนําความในมาตรา๙๕ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๙๗ เมื่ อคณะกรรมการการเลือกตั้ งไดประกาศผลการเลื อกตั้ งแลว หากภายหลั ง
มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้ง
หรือการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือมีการ
ฝาฝนมาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้นมีกําหนด
เวลาหนึ่ งป หรือมีคําสั่ งใหเลือกตั้ งใหมหรือนับคะแนนใหม แตตองสั่ งภายในหนึ่ งปนับแตวันประกาศผลกา
รเลือกตั้ ง
เวนแตความไมสุจริตหรือไมเที่ยงธรรมดังกลาว หรือการฝาฝนมาตรา ๕๗ มิไดเกี่ยวของกับผูไดรับเลือกตั้ง
หรือมิไดเปนเหตุสําคัญที่ทําใหผูนั้นไดรับเลือกตั้ง
ใหนําความในมาตรา ๙๖ มาใชบังคับกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งของผู สมัครรับเลือกตั้ ง
ตามมาตรานี้โดยอนุโลม
มาตรา ๙๘ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งใหนับคะแนนเลือกตั้งใหมและปรากฏ
ผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงผูไดรับเลือกตั้ง หรือในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งใหมีการเลือตัก้งใหม
ใหผูไดรับเลือกตั้งเดิมพนจากตําแหนงนับแตวันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือวันที่มีคําสั่งใหมี
การเลือกตั้งใหม แลวแตกรณี แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่กอนวันปร
ะกาศผล
การนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือวันที่มีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งมีอํานาจสั่ งระงับการกระทําใด ๆ ของผู ไดรับเลือกตั้ งที่ อาจมีผลกระทบ
ตอการนับคะแนนเลือกตั้งใหมได
ใหผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือการเลือกตั้งใหม
ดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูไดรับเลือกตั้งเดิมซึ่งพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๙ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมตามมาตรา ๕๖
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดตามมาตรา๙๖ หรือมาตรา ๙๗ ใหผูซึ่งกระทําการฝาฝนมาตรา
๕๖ หรือผู ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นตองรับผิดชดใชคาเสียหายตามจํานวนที่คณะกรรมการการเลือกตัหนด
้งกํา
ซึ่งตองไมเกินคาใชจายในการใหมีการเลือกตั้งใหม
ค าเสี ยหายที่ ได รั บชดใช ตามวรรคหนึ่ ง ให ตกเป นขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นที่ มี การเลื อกตั้ งใหม นั้ น
มาตรา ๑๐๐ ในกรณีที่มีผูสมัครเปนผูบริหารทองถิ่นเทากับจํานวนผูบริหารทองถิ่นที่จะพึงมี
ในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีที่มีผูสมัครเปนสมาชิกสภาทองถิ่นนอยกวาหรือเทากับจํานวนสมาชิกสภาทงถิ
อ ่น
ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผูสมัครจะไดรับเลือกตั้งตอเมื่อไดคะแนนเลือกตั้งไมนอยกวารอยละสิบองจํ
ข านวน
ผู มีสิทธิเลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ งนั้ น ในกรณีที่ ผู สมัครไดคะแนนเลือกตั้ งนอยกวารอยละสิ บของจํานวนผู
 มีสิทธิเลือกตั้ ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม หรือใหมีการเลื
อกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นที่ยังขาดอยูในเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นนอยกวาจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่จะพึงมี
ในเขตเลือกตั้ งนั้ น และมิไดมีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่ นที่ ยังขาดอยู ตามวรรคหนึ่ ง ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้ ง
ประจําจังหวัดประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเพิ่มเติมเพื่อใหไดสมาชิกสภาทองถิ่นครบจํานวน
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๑๐๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๐ การเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น ใหผูสมัครซึ่งไดคะแนน
เลือกตั้งมากที่สุดเปนผูไดรับเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นไดหนึ่งคน ใหผูสมัครซึ่งไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเปนผูไดรับเลือกตั้งแตในเขตเลือกตั้ง
ที่ มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่ นไดมากกวาหนึ่ งคน ใหผู สมัครซึ่ งไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียมลํ
งตาาดับลงมา
ในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้งตามจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณีที่มีผูสมัครไดคะแนนเลือกตั้งเทากันอันเปนเหตุใหไมสามารถเรียงลําดับผูไดรับเลือกตั้ง
ได ต ามวรรคหนึ่ ง ให ผู สมั ค รที่ ได คะแนนเลื อกตั้ ง เท ากั นจั บสลากเพื่ อให ไ ด ผู ไ ด รั บเลื อกตั้ ง ครบจํานวน
ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งตองกระทําตอหนาผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทอถิง่นนั้น
ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
หมวด ๙
การคัดคานการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใดแลว
หากผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสิบคน ผูสมัคร ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในเขตเลือกตั้งนั้นเห็นวา
การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไปโดยทุจริตหรือไมเที่ยงธรรมหรือไมถูกตอง
ให มี สิ ทธิ ยื่ นคําร องคั ดค านการเลื อกตั้ งต อคณะกรรมการการเลื อกตั้ งภายในสามสิ บวั นนั บแต วั นประกาศผลการเ
ลื อกตั้ ง
เพื่อประโยชนในการคัดคานการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการคัดคานการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งไดโยด
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคํารองคัดคานการเลือกตั้งและพิจารณาแลว
เห็นวาการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้ งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีกรณีการฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่เชื่อไดวามีการฝาฝนมาตรา
๕๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งมีคําสั่ง
ใหนับคะแนนเลือกตั้งใหมหรือใหมีการเลือกตั้ งใหม เวนแตความไมสุจริตหรือไมเที่ยงธรรม หรือการฝนดั
าฝงกลาว
มิไดเกี่ยวของกับผูไดรับเลือกตั้ง หรือมิไดเปนเหตุสําคัญที่ทําใหผูนั้นไดรับเลือกตั้ง ใหคณะกร
รมการการเลือกตั้ง
มีคําสั่งยกคํารองคัดคาน
ให ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ ง พิ จ ารณาคําร องคั ด ค านตามวรรคหนึ่ ง ให แล ว เสร็ จ ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองคัดคาน ในกรณีจําเปนอาจขยายระยะเวลาไดไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกิน
สามสิบวัน
ใหนํามาตรา ๙๘ มาใชบังคับกับกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ งมีคําสั่ งใหนับคะแนนเลือกตั้ งใหม
หรือใหมีการเลือกตั้งใหมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๐๔ การพิจารณาคํารองคัดคานการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ
ไตสวนและแสวงหาหลักฐานทั้งปวงเพื่อใหไดขอเท็จจริง ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหหนวยราชการ หนวยงาน
ของรั ฐ รั ฐ วิ สาหกิ จ หรื อราชการส วนท องถิ่ น และเจ าหน าที่ ของหน วยงานดั งกล าว เจ าหน าที่ อื่ น ของรั ฐ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือบุคคลใดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงหรือมาใหถอยคํา หรือสงเอกสาร
หลักฐาน หรือพยานหลั กฐานอื่ นที่ เกี่ ยวของเพื่ อประกอบการพิ จารณา และมีอํานาจขอใหศาลสงเอกสาร
หลักฐานและพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาได
หมวด ๑๐
การควบคุมการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการ
เลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๑๐๖ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งอาจมอบหมายให ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
ประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ดําเนินการควบคุมดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐผูไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งใหชัดเจน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐผูไดรับมอบหมายตองดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแตงตั้งบุคคลอื่น
เพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ดวยก็ได
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ งไมเปนเหตุใหค ณะกรรมการการเลือกตั้ งพนจากหนาที่ ความ
รับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาการดําเนินการหรือการสั่งการใด
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐผูไดรับมอบหมายมิไดเปนไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแกไขการดําเนินการหรือ
การสั่งการนั้นได
ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่ อื่น
ของรัฐผูไดรับมอบหมายมีอํานาจเขาไปในที่เลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๗
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ
ผู ไดรับมอบหมายตามมาตรา ๑๐๖ เห็น วาคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําองคกรปกครองส วนทองถิ่ น
หรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทําการไปในทางที่อาจเกิดความเสียหาย
แกการจัดการเลือกตั้ ง หรืออาจทําให การเลือกตั้ งไม เปนไปโดยสุจริ ตหรือเที่ ยงธรรม หรือไม ปฏิบัติ ตาม
คําแนะนําตักเตือนที่ไดใหไว ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในกรณีจําเปน คณะกรรมการการเลือกตัง ้
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐผูไดรับมอบหมายอาจมีคําสั่งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นยุติหรือระงับการกระทํา
ดังกลาวไวชั่วคราวได
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งแลว ถาเห็นดวยกับรายงานดังกลาว
หรือเมื่อเหตุตามวรรคหนึ่งปรากฏแกคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งมีอํานาจสั่ง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นผูนั้นพนจากหนาที่ความรับผิดชอบและแตงตั้งบุคคลอื่นปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งบุคคลอื่นปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามวรรคสอง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่ นสงมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ งและอํานวยความสะดวกแกบุคคลซึ่ งไดรับแต้ งงตั
และใหบุคคลซึ่ งไดรับแตงตั้งมีอํานาจหนาที่ เชนเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจนกวาการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น
มาตรา ๑๐๘ ในกรณี ที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งมี คําสั่ งให ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นพนจากหนา่ ที
ความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรใหมีการดําเนินการทาง
วิ นั ยด ว ย ให แจ ง ต อผู บั ง คั บบั ญ ชาของคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ประจําองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น
หรือผู อํานวยการการเลือกตั้ งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่ นนั้ นเพื่ อดําเนินการทางวิ นัย ในการนี้ ให
ขอใเท็
ช จจริง
ที่ไดรับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหลักในการพิจารณาดําเนินการทางวินัย
หมวด ๑๑
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๐๙ ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวาง หนวงเหนี่ยว หรือไมใหความสะดวก
โดยไมมีเหตุอันสมควรในการไปใชสิทธิเลือกตั้งของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง แลวแตกรณี ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๐ เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจํา
ที่เลือกตั้งผูใด ไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผู กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาของผูนั้นดําเนินการ
ทางวินัยดวย
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มาตรา ๑๑๑ ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่ น หรือเจาหนาที่ อื่ นของรัฐผูใด ไมปฏิบัติตามคําสั่ งของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง่ ซึงตามมาตรา
่งสั
๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๒ ผูใดแจงเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง อันเปนเท็จ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๓ ผูใดฝาฝนมาตรา๔๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๔ ผูใดกระทําการอันเปนเท็จ เพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัครผูใดกระทําการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท และใหศลสัา ่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ ง เปน การกลั่ น แกล งให ผู สมัครนั้ น ถูกเพิกถอนสิ ทธิการเลื อกตั้ ง
หรือเพื่อไมใหมีการประกาศผลการเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งสนบาท
แ
ถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ งเปนการแจงหรือใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทลืธิอเ กตั้ง
มีกําหนดยี่สิบป
ถาการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสามเปนการกระทํา หรือกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุนหรือ
รูเห็นเปนใจของหัวหนาพรรคการเมือง ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของร
ัฐ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
มาตรา ๑๑๕ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูซึ่งไดรับ
แตงตั้งหรือมอบหมายใหดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จงใจไมปฏิบัติตามหนาที่หรือ
กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ เพื่ อเปนคุณหรือเปนโทษแกผู สมัคร หรือกระทําการหรือละเวนกระทําการ
โดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแต
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
ในกรณีที่ บุคคลตามวรรคหนึ่ งกระทําการตามหนาที่ โดยสุจริตยอมไดรับความคุ มครองไมตองรับผิด
ทั้งทางแพงหรือทางอาญา
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มาตรา ๑๑๖ ผูสมัครผูใดฝาฝนมาตรา ๕๔ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป
หรื อปรั บตั้ ง แต สองหมื่ น บาทถึ งหนึ่ งแสนบาท หรื อปรั บเป นจํานวนสามเท าของจํานวนเงิน ที่ เกิ นจํานวน
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนด แลวแตจํานวนใดจะมากกวากันหรือทั้งจําทั้งปรับ
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา ๑๑๗ ผูสมัครผูใดไมยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งตอคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ งประจําจั งหวั ดภายในระยะเวลาที่ กําหนด หรื อยื่ นหลั กฐานไม ถู กต องครบถ วนตามความจริ งตามมาตรา
๕๕
วรรคหนึ่ ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิ นสองป หรือปรั บไม เกินสี่ หมื่ นบาท หรื อทั้ งจําทั้ งปรับ และใหศ่ งเพิ
าลสักถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดหาป
ถาขอความในบัญชีรายรับและรายจายที่ไดยื่นไวตามมาตรา๕๕ วรรคหนึ่ง เปนเท็จ ผู ไดรับเลือกตั้ง
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกนสิ
ถอทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา ๑๑๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๑
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนส
ิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดสิบป
มาตรา ๑๑๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแต
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา ๑๒๐ ผู ซึ่ งมิได มีสัญชาติไทยผู ใดฝาฝนมาตรา
๕๙ ตองระวางโทษจําคุกตั้ งแต หนึ่ งปถึงสิบป
และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๑๒๑ ผู ใดฝาฝนมาตรา๖๑ หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๒ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือปรับแหงละหนึ่งพันบาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวากัน หรือทั้งจําทั้งปรับ
คาปรับตามวรรคหนึ่ง ใหนําสงเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ความผิดไดเกิดขึ้น
เพื่อใชในการแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้น
มาตรา ๑๒๓ ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ ใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายหรือใหเปน
บัตรเสีย หรือกระทําดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียเพื่ อใหเปนบัตรเลือกตั้งที่ ใชได ตองระวางโทษจําคุกเกิไมนหนึ่งป
และปรับไมเกินสองหมื่นบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
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ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานผู ดําเนินการเลือกตั้ ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
มาตรา ๑๒๔ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการประจําหน วยเลื อกตั้ งผู ใดเป ด เผยให ผู อื่ น ทราบว าผู มี สิ ทธิ เ ลื อกตั้ งผู ใดมาลงคะแนนเลื อกตั้ ง
หรื อยั งไม มาลงคะแนนเลื อกตั้ ง เพื่ อเปน คุณหรือเปน โทษแกผู สมั คร ต องระวางโทษจําคุกไมเ กินหนึ่ ง ป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๕๑๐ ผูใดฝาฝนมาตรา๗๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๖ หรือมาตรา ๘๖/๑ หรือจงใจขัดขวาง
มิใหมีการสงหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง หรือกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อใหการสงบบั
หี ตร
เลือกตั้งลาชาตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาล
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
มาตรา ๑๒๖ ผู ใดฝ าฝ นมาตรา๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ หรื อมาตรา ๘๐
ตองระวางโทษจําคุกตั้ งแตหนึ่ งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่ นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้ งจําทั้งปรั
และให
บ ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา ๑๒๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหน
ดสิบป
มาตรา ๑๒๘ ผู ใดฝ าฝ น มาตรา ๘๒ ต องระวางโทษจําคุ กไม เกิ น หกเดื อน หรื อปรั บ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู ฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนผู รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ถาไดแจงถึงการกระทําดังกลาวตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
กอนหรือในวันเลือกตั้ง ผูนั้นไมตองรับโทษ
มาตรา ๑๒๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่ นผู ใดฝาฝนมาตรา๑๐๗ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๐ ผูใดขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหวางเวลา
๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๑๐

มาตรา ๑๒๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๑๓๑ ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
ตองระวางโทษจําคุกตั้ งแตหนึ่ งปถึงหาป หรือปรับตั้ งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรั บ
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา ๑๓๒ ผูใดบังคับ ขูเข็ญ ขัดขวาง หนวงเหนี่ยว หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ทําใหผูอื่นเสียสิทธิหรือไมสามารถไปสมัครเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นได ตองระวางโทษจําคุก
ตั้ งแตหนึ่ งปถึงหาป และปรับตั้ งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตัํา้ งหนดห
มีก าป
มาตรา ๑๓๓ สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดไดรับเลือกจากสมาชิกสภาทองถิ่นดวยกันใหดํารงตําแหนง
ผู บริ หารท องถิ่ น ตามกฎหมายว าด วยการจั ดตั้ ง องค กรปกครองส วนท องถิ่ นโดยไม สุ จริ ตและเที่ ยงธรรม
เนื่องจากมีหลักฐานเชื่อไดวาตนเองไดกระทําหรือกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุนหรือยินยอมหรือรูเห็นเปน ใจ
ใหผูอื่นกระทําการให เสนอให สัญญาวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูใดเพื่อจูงใจใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้นลงคะแนนเสียงเลือกตนเปนผูบริหารทองถิ่น ืหร
องดเวน
การลงคะแนนเสียงเพื่อใหตนไดรับเลือกเปนผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเรียก รับ หรือยอม
จะรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผู อื่นเพื่ อลงคะแนนหรืองดเวนการลงคะแนนเลือกผูบริหารทถิอ่ นง
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดสิบป
มาตรา ๑๓๔ ผูใดกระทํา หรือกอใหผูอื่นกระทํา หรือสนับสนุนการให สัญญาวาจะใหทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดเพื่อจูงใจใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะ แนนเสียงหรืองดเวนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกลั่นแกล
ง
ไมวาดวยประการใด ๆ เพื่อมิใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดรับเลือกเปนผูบริหารทองถิ่นตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขต
เลือกตั้งใด ใหถือวาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูสมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูเสียหาย ตามประมวลกฎห
มาย
วิธีพิจารณาความอาญา
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๓๖ ในกรณี ที่ ไดมีพระราชกฤษฎี กาใหใชบั งคับพระราชบัญญัตินี้ แกการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นข ององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใดแลว ใหบรรดาบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ยังไมใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเภทนั้นที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่ ยังมีสมาชิกสภาทองถิ่นดํารงตําแหนงอยู ใหสมาชิก
สภาทองถิ่นนั้นยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นทั้งคณะ
(๒) องค กรปกครองส วนท องถิ่ นใดที่ มี การเลื อกตั้ งผู บริ หารท องถิ่ นโดยตรงและยั งมี ผู บริ หารท องถิ่ น
ดํารงตําแหน งอยู ให ผู บริ หารท องถิ่ นนั้ นดํารงตําแหน งต อไปจนกว าจะสิ้ นสุ ดการดํารงตําแหน งของผู
หารท บอริ งถิ่ นผู นั้ น
(๓) องคกรปกครองสวนทองถิ่ นใดไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่ นหรือผู บริหาร
ทองถิ่นเปนการทั่วไปอยูแลวกอนพระราชกฤษฎีกาใชบังคับและยังดําเนินการไมแลวเสร็จใหดําเนินการตอปได
ไ
และใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่ไดรับเลือกตั้งคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาการดํารงตําแหนง
จะสิ้นสุดลง
(๔) ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางสําหรับสมาชิก
สภาท องถิ่ น ที่ ยั ง คงอยู ในวาระตาม (๑) หรื อสมาชิ กสภาท องถิ่ น ที่ มาจากการเลื อกตั้ ง ทั่ ว ไปตาม (๓)
โดยใหดํารงตําแหนงตอไปไดเชนเดียวกับผูที่ตนดํารงตําแหนงแทน
ในระหวางที่ยังไมนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารท
งถิอ่ น
ที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตอไปจนกวาจะ
สิ้นเหตุตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี และใหนําบทบัญญัตินี้มาใชกับการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งถัดไป
ในกรณีที่ยังคงใชบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ท องถิ่ น ที่ ถู กยกเลิ กโดยพระราชกฤษฎี กาให บรรดาอํานาจหน าที่ ของรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ ในสวนที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ดังกล าวเปนอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ งอาจสั่ งเปลี่ ยนแปลงห
รือ
มอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลใดเปนผูปฏิบัติหนาที่นั้นแทนก็ได
มาตรา ๑๓๗ ในกรณี ที่ มีพระราชกฤษฎี กาให ใช บังคั บพระราชบั ญญั ติ นี้ แกการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใดแลว ถาองคกรปกครอง
สวนท องถิ่ นใดในประเภทนั้ นยั งมีสมาชิกสภาทองถิ่ น หรือผู บริหารทองถิ่ น ดํารงตําแหนง อยู แตมีว าระการ
ดํารงตําแหนงเหลือไมถึงหกสิบวัน ใหเริ่มนับระยะเวลาตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกา
มีผลใชบังคับเปนตนไป
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา๑๔๔ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งเปนผู ควบคุมและดําเนินการจั ดหรือจัดใหมีการเลืตั้อง ก
สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ประกอบกับมาตรา ๒๘๕ วรรคเจ็ด
บัญญัติใหคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรใหมีกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๑
มาตรา ๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่ นใดไดดําเนินการเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่ นหรือ
ผู บริ หารท องถิ่ น โดยมี ประกาศให มี การเลื อกตั้ ง สมาชิ กสภาท องถิ่ น หรื อผู บริ หารท องถิ่ นอยู ก อนวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตอไปโดยยังไมนําวิธีการนับคะแนน
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการนับคะแนน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นทุกหนวยเลือกตั้งของแตละเขตเลือกตั้งรวมกัน ณ สถานที่
นับคะแนนเดียวกั นตามวิธีปฏิบัติ ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ งกําหนด ทั้ งนี้ เพื่ อให เกิดความโปรงใสและความ
ถูกต อง
ของการนับคะแนน อันจะเปนผลใหการเลือกตั้ งเปนไปโดยสุจริตและเที่ ยงธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญั
นี้ ติ

๑๑
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พระราชบัญญัติ
วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”

พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่ อเสนอขอบัญญัติ

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“ประธานสภาทองถิ่น” หมายความวา บุคคลผูทําหนาที่ประธานของสภาทองถิ่นในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการเขาชื่อเสนอใหสภาทองถิ่นนั้นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น
“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการเขาชื่อ
เสนอขอบัญญัติทองถิ่นใหสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นพิจารณา

๑
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มาตรา ๔ ผู มีสิทธิเลือกตั้ งในองคกรปกครองสวนทองถิ่ นใดมีจํานวนไมนอยกวากึ่ งหนึ่ ง
ของจํานวนผู มีสิทธิเลือกตั้ งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้ น มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่น
เพื่อดําเนินการใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได
มาตรา ๕ คํ า ร องขอให ประธานสภาท องถิ่ นดํ า เนิ นการให สภาท องถิ่ นพิ จารณา
ออกขอบัญญัติทองถิ่น ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่ อยู และลายมือชื่ อของผูเขาชื่อทุกคน พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได
(๒) รางขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งตองมีขอกําหนดที่ชัดเจนเพียงพอไดวามีความประสงคจะตรา
ขอบัญญัติทองถิ่ นในเรื่ องใดที่อยู ในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นนั้ น ในการนี้อาจมีสาระสํ
รุปส าคัญ
และคําชี้ แจงความมุ งหมายของการกําหนดหลักการในแตละขอกําหนดของรางขอบัญญัติทองถิ่ นที่ เสนอใหเพียองพ
ที่จะเขาใจเหตุผลที่กําหนดไวในแตละขอกําหนดดวยก็ได
(๓) รายชื่ อผู แทนของผู เ ข าชื่ อที่ จ ะมี อํานาจดําเนิ น กิ จ การที่ เ กี่ ยวข องกั บการเสนอและ
การพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่น
(๔) คํารั บรองของผู แทนของผู เข าชื่ อตาม (๓) ว า ผู เขาชื่ อทุกคนเปน ผู มี สิทธิ เลือกตั้ ง
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และเปนผูรวมลงชื่อดวยตนเอง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใดรวมลงชื่อในการเขาชื่อดังกลาวโดยถูกตอง
ตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหถือวาการเขาชื่อนั้นมีผลสมบูรณและจะถอนการเขาชื่อในภายหลังอีกมิได
มาตรา ๖ เมื่อประธานสภาทองถิ่นไดรับคํารองตามมาตรา ๕ แลว ใหประธานสภาทองถิ่น
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารดังกลาว ถาเห็นวาครบถวนแลว ใหประธานสภาทองถิ่ นจัดใหมีการปดประกาศ
รายชื่ อผูเขาชื่ อดังกลาวไว ณ ที่ ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และเขตชุมชนหนาแนนในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ในกรณีที่ ผู ใดมี ชื่ อเป นผู เ ข าชื่ อดั ง กล าวตามประกาศในวรรคหนึ่ งโดยมิ ได ร วมเข าชื่ อด วย
ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานตอประธานสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ประธานสภาทองถิ่นแตงตั้ง เพื่อใหขีดฆา
ชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผูเขาชื่อดังกลาวไดภายในยี่สิบวันนับแตวันปดประกาศตามวรรคหนึ่ง
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาคัดคานตามวรรคสองแลว ใหถือวารายชื่อของผูเขาชื่อที่ไมมีการคัดคาน
เปนรายชื่ อที่ ถูกตอง และถามีจํานวนครบตามมาตรา๔ ให ประธานสภาทองถิ่ นจัดใหสภาทองถิ่ นดําเนินการพิจารณา
ออกขอบัญญัติทองถิ่นตอไป แตถามีจํานวนไมครบตามมาตรา๔ ใหประธานสภาทองถิ่นแจงใหผูแทนของผูเขาชื่อ
ตามมาตรา ๕ (๓) ทราบเพื่อดําเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเพิ่มเติมใหครบตามมาตรา ๔ ภายในสามสิบวัน
ถาพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวมิไดเสนอการเขาชื่อจนครบจํานวนใหประธานสภาทองถิ่นจําหนายเรื่อง
การพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นที่ มีการเขาชื่ อเสนอ ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม
ของสภาทองถิ่นนั้น
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มาตรา ๗ ผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดสามารถใชสิทธิเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น หรือขัดขวางการดําเนินการเข
าชื่อ
เสนอกฎหมายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแต
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดจํานวนไมนอยกวา
กึ่ ง หนึ่ ง ของจํานวนผู มี สิ ทธิ เ ลื อกตั้ งในองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น นั้ น มี สิ ทธิ เ ข าชื่ อเพื่ อให สภาท องถิ่ น
พิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได และเนื่องจากมาตรา๒๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติ
ใหหลักเกณฑและวิธีการเขาชื่ อรวมทั้ งการตรวจสอบใหเปนไปตามที่ กฎหมายบัญญัติ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เปนปที่ ๕๑ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่สมควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

พ.ศ. ๒๕๓๙”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใด ๆ ในสวนที่ มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจาหนาที”่ หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปน
การแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและ
มีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงาน
ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย

๑
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มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐต องรับผิดต อผู เสียหายในผลแหง ละเมิดที่ เ จาหนาที่ ของตน
ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรงแตจะฟองเจานหาที่
ไมได
ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวากระทรวงการคลัง
เปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖ ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่
ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง แตจะฟองหนวยงาน
ของรัฐไมได
มาตรา ๗ ในคดีที่ ผู เสี ยหายฟ องหนวยงานของรัฐ ถาหน วยงานของรัฐเห็นว าเปนเรื่ องที่ เจ าหนาที่
ตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หรือในคดีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ถาเจาหนาที่เห็นวาเปนเรื่องที
หน่ วยงานของรัฐ
ต องรั บผิ ดหรื อต องร วมรั บผิ ด หน วยงานของรั ฐหรื อเจ าหน าที่ ดั งกล าวมี สิ ทธิ ขอให ศาลที่ พิ จารณาคดี
ู เรี ยนกเจ
ั้ นอยาหน า ที
หรือหนวยงานของรัฐแลวแตกรณี เขามาเปนคูความในคดี
ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่ถูกฟองมิใชผูตองรับผิด
ให ขยายอายุ ความฟ องร องผู ที่ ต องรั บผิ ดซึ่ งมิ ได ถู กเรี ยกเข ามาในคดี ออกไปถึ งหกเดื อนนั บแต วั นากษานั
ที่ คําพิ้ นพถึ งที่ สุ ด
มาตรา ๘ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการ
ละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว
แกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรง
แหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได
ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงาน
สวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย
ในกรณีที่ การละเมิ ดเกิดจากเจาหนาที่ หลายคน มิให นําหลักเรื่ องลูกหนี้ รวมมาใชบังคั บและเจาหนาที่
แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น
มาตรา ๙ ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิที่จะ
เรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงาน
ของรัฐที่ ผูนั้ นอยู ในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก
เจาหนาที่
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบั งคับโดยอนุโลม แตถามิ ใชการกระทําในการปฏิบัติ หนาที่ ใหบั งคับตามบทบั ญญัติ
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สิ ทธิ เรี ยกรองค าสิ นไหมทดแทนจากเจ าหนาที่ ทั้ งสองประการตามวรรคหนึ่ ง ให มี กําหนด
อายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน
และกรณีที่ หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผู นั้ นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นองรั
วาตบผิด
ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความ
เห็น
ของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา ๕ ผูเสียหาย
จะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนก็ได ในการนี
้
หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชักชา เมื่อหนวยงาน
ของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็ใหมีสิทธิรองทุกข
ต อคณะกรรมการวิ นิจฉัยรองทุ กข ตามกฎหมายว าด วยคณะกรรมการกฤษฎี กาได ภายในเก าสิ บวั นนั บแต วันที่ ตบนไดรั
แจงผลการวินิจฉัย
ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับ
หรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรีดังกลาว
จะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่ หนวยงานของรัฐไดใชใหแก
ผูเสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ผูนั้นไดกระทําละเมิด
ตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกให
เจาหนาที่ผูนั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด
มาตรา ๑๓ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งตองรับผิดตามมาตรา ๘ และ
มาตรา ๑๐ สามารถผอนชําระเงินที่จะตองรับผิดนั้นไดโดยคํานึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ
และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย
มาตรา ๑๔ เมื่ อไดมี การจั ดตั้ งศาลปกครองขึ้ นแล ว สิทธิรองทุกข ตอคณะกรรมการวินิ จฉัยรองทุ
 กข
ตามมาตรา ๑๑ ใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
มาตรา ๑๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉ บับนี้ คื อ การที่ เจาหนาที่ ดําเนิ นกิจการต าง ๆ
ของหนวยงานของรัฐนั้น หาไดเปนไปเพื่อประโยชนอันเปนการเฉพาะตัวไม การปลอยใหความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหนาที่และเกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงเปนการไมเหมาะสมกอใหเกิดความเขาใจผิดวา เจาหนาที่จะตองรับผิด
ในการกระทําต าง ๆ เป นการเฉพาะตั วเสมอไป เมื่ อการที่ ทําไปทําให หน วยงานของรั ฐต องรั บอบุผิ ดคคลภายนอกเพี
ต
ยงใด
ก็จะมีการฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็มจํานวนนั้น ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจหรือความผิดพลาด
เพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบคัังบ
ใหเจ าหนาที่ ตองรวมรับผิดในการกระทําของเจาหนาที่ ผู อื่ นดวย ซึ่ งระบบนั้ นมุ งหมายแตจะไดเงินโดยไม
ครบ คํานึงถึง
ความเปนธรรมที่จะมีตอแตละคน กรณีเปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกเจาหนาที่และยังเปนการบั่นทอน
กําลังขวัญในการทํางานของเจาหนาที่ ดวย จนบางครั้ งกลายเปนปญหาในการบริหารเพราะเจาหนาที่ ไมกลาสิตันดใจ
ดําเนินงานเทาที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแกตน อนึ่ง การใหคุณใหโทษแกเจาหนาที่เพื่อคว
บคุม
การทํางานของเจาหนาที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกสวนหนึ่ง
อันเปนหลักประกั นมิ ใหเจาหนาที่ ทําการใด ๆ โดยไม รอบคอบอยู แล ว ดั งนั้ น จึ งสมควรกําหนดใหเจ าหน
่ ตอางรัทีบผิด
ทางละเมิ ดในการปฏิ บั ติ งานในหน าที่ เฉพาะเมื่ อเป นการจงใจกระทําเพื่ อการเฉพาะตั ว หรื อจงใจให เกิ ดความเสีหรืยหาย
อ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังับค
ทั้ งนี้ เพื่ อใหเกิ ดความเปนธรรมและเพิ่ มพู นประสิทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของรั ฐ จึ งจําเป นตองตราพระราชบ
ั ญญัติ นี้
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พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เปนปที่ ๕๑ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา
โดยที่สมควรมีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบั ญญั ติ นี้ เรี ยกว“พระราชบั
า
ญญั ติ วิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง.ศ.พ ๒๕๓๙”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ วิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทางปกครองตามกฎหมายต าง ๆ ให เ ป นไปตามที่ กําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะ
และมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่ งมิ ใหใชบังคับกับขั้ นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงที่ กําหนดในกฎหมาย
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

๑
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(๔) การพิ จารณาพิ พากษาคดี ของศาลและการดําเนิ นงานของเจ าหน าที่ ในกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย
(๕) การพิ จารณาวิ นิ จฉั ยเรื่ องร องทุ กข และการสั่ งการตามกฎหมายว าด วยคณะกรรมการกฤษฎี กา
(๖) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ
(๗) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับ
ทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา
การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใด หรือกับ
หนวยงานใดนอกจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามขอเสนอของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่
เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่ เพื่อจัด
ใหมีคําสั่งทางปกครอง
“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา
(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล
ในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะ
เปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับ
จดทะเบียน แตไมหมายความ รวมถึงการออกกฎ
(๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่ น ระเบียบ
ข อบั งคั บ หรื อบทบั ญญั ติ อื่ นที่ มี ผลบั งคั บเป นการทั่ วไป โดยไม มุ งหมายให ใช บั งคั บแก กรณี ใดหรืเป
อบุนคการเฉพาะ
คลใด
“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการ
จัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย
“เจาหนาที”่ หมายความว า บุ คคล คณะบุคคล หรือนิติ บุคคล ซึ่ งใชอํานาจหรือได รับมอบใหใช อํานาจ
ทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม
“คูกรณี” หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําสั่ง
ทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน
จากผลของคําสั่งทางปกครอง
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มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกวา“คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู ทรงคุ ณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคน
แตไมเกินเกาคนเปนกรรมการ
ใหค ณะรัฐมนตรีแตงตั้ งประธานกรรมการและกรรมการผู ทรงคุ ณวุฒิ โดยแตงตั้ งจากผู ซึ่ ง
มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหารราชการแผนดิน
แตผูนั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้งขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๘ ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้น
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหออกหรือเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา๗๖
มาตรา ๑๐ ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาทํ า หน าที่ เป นสํ า นั กงานเลขานุ ก าร
ของคณะกรรมการวิธี ปฏิ บั ติราชการทางปกครอง รับผิด ชอบงานธุ รการ งานประชุ ม การศึ กษาหาขอมู ล
และกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สอดส องดู แลและให คําแนะนําเกี่ ยวกั บการดําเนิ นงานของเจ าหน าที่ ในการปฏิ บั ติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให คําปรึ กษาแก เจ าหนาที่ เกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ตามที่ บุ คคลดั งกล าวร องขอ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด
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(๓) มีหนังสือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ
พิจารณาได
(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎี กาและการออกกฎกระทรวงหรื อประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราว
ตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองใหเปนไป
โดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๖) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
หมวด ๒
คําสั่งทางปกครอง
สวนที่ ๑
เจาหนาที่
มาตรา ๑๒ คําสั่งทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้น
มาตรา ๑๓ เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได
(๑) เปนคูกรณีเอง
(๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(๓) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือ
ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น
(๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
(๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ เมื่ อมี กรณี ต ามมาตรา ๑๓ หรื อคู กรณี คั ด ค านว าเจ าหน าที่ ผู ใดเป น บุ ค คล
ตามมาตรา ๑๓ ให เจาหนาที่ ผู นั้ นหยุ ดการพิ จารณาเรื่ องไวก อน และแจงใหผู บั งคับบัญชาเหนือตนขึ้ นไปชั้ นหนึ่ งทราบ
เพื่อที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวจะไดมีคําสั่งตอไป
การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน และการสั่ งใหเจาหนาที่อื่ นเขาปฏิบัติหนาที่ แทน
ผูที่ถูกคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ เมื่ อมีกรณีตามมาตรา๑๓ หรือคู กรณีคั ดคานวากรรมการในคณะกรรมการที่ มีอํานาจ
พิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกลาว ใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
เหตุคัดคานนั้น ในการประชุมดังกลาวกรรมการผูถูกคัดคานเมื่อไดชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลว
ตองออกจากที่ประชุม
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ถาคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผูถูกคัดคานในระหวางที่กรรมการ
ผูถูกคัดคานตองออกจากที่ประชุม ใหถือวาคณะกรรมการคณะนั้นประกอบดวยกรรมการทุกคนที่ไมถูกคัดคาน
ถาที่ ประชุ มมีมติให กรรมการผู ถู กคัด คานปฏิบั ติหนาที่ ตอไปด วยคะแนนเสียงไมน อยกวา
สองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปได มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับและใหเปนที่สุด
การยื่ นคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ ในกรณี มีเหตุอื่ นใดนอกจากที่ บั ญญั ติไว ในมาตรา
๑๓ เกี่ ยวกับเจาหนาที่ หรือกรรมการ
ในคณะกรรมการที่ มี อํานาจพิ จารณาทางปกครองซึ่ งมี สภาพร ายแรงอั นอาจทําให การพิ จารณาทางปกครองไม เป นกลาง
เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไมได
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ถาผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอนและแจงให
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณี
(๒) ถามีคู กรณีคัดคานวาผู นั้ นมีเหตุดังกลาว หากผูนั้ นเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่ คัดคานนั้ น ผู นั้ น
จะทำการพิจารณาเรื่องตอไปก็ไดแตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ
แลวแตกรณี
(๓) ใหผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผูนั้นเปน
กรรมการอยู มีคําสั่ งหรือมีมติโดยไมชักชา แลวแตกรณีวาผู นั้ นมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื
นั้ น่ อหรื
ง อไม
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ การกระทําใด ๆ ของเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณา
ทางปกครองที่ไดกระทําไปกอนหยุดการพิจารณาตามมาตรา๑๔ และมาตรา ๑๖ ยอมไมเสียไป เวนแตเจาหนาที่
ผูเขาปฏิบัติหนาที่ แทนผูถูกคัดคานหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง แลวแตกรณีจะเห็นสมควร
ดําเนินการสวนหนึ่ งสวนใดเสี ยใหมก็ ได
มาตรา ๑๘ บทบั ญญั ติ มาตรา๑๓ ถึ งมาตรา๑๖ ไม ให นํามาใช บั งคั บกั บกรณี ที่ มี ความจําเป นเร งด วน
หากปลอยใหลาชาไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไมมีทางแกไขได หรือไม
ี ม
เจาหนาที่อื่นปฏิบัติหนาที่แทนผูนั้นได
มาตรา ๑๙ ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณา
ทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูนั้น
ตองพนจากตําแหนงการพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู นั้นไดปฏิบัติไปตามอําหน
นาจาที่
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มาตรา ๒๐ ผู บั งคั บบั ญชาเหนื อตนขึ้ นไปชั้ นหนึ่ งตามมาตรา
๑๔ และมาตรา ๑๖ ให หมายความรวมถึ ง
ผูซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแลสําหรับกรณีของเจาหนาที่ที่ไมมีผูบังคับบัญชาโดยตรง
และนายกรัฐมนตรีสําหรับกรณีที่เจาหนาที่ผูนั้นเปนรัฐมนตรี
สวนที่ ๒
คูกรณี
มาตรา ๒๑ บุ คคลธรรมดา คณะบุ คคล หรื อนิ ติ บุ คคล อาจเป นคู กรณี ในการพิ จารณาทางปกครอง
ได
ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
มาตรา ๒๒ ผูมีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได จะตองเปน
(๑) ผูซึ่งบรรลุนิติภาวะ
(๒) ผู ซึ่ งมี บทกฎหมายเฉพาะกําหนดให มี ค วามสามารถกระทําการในเรื่ องที่ กําหนดได
แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผูแทนหรือตัวแทน แลวแตกรณี
(๔) ผูซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่ องที่กําหนดได แมผูนั้ นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูํากกัจด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๒๓ ในการพิจารณาทางปกครองที่ คู กรณีตองมาปรากฏตัวตอหนาเจาหน าที่ คู กรณีมีสิทธิ
นําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทางปกครองได
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาไดทําลงตอหนาคูกรณีใหถือวาเปนการกระทําของคูกรณี เวนแต
คูกรณีจะไดคัดคานเสียแตในขณะนั้น
มาตรา ๒๔ คูกรณีอาจมีหนังสือแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได ในการนี้เจาหนาที่
จะดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคูกรณีไดเฉพาะเมื่อเปนเรื่องที่ผูนั้นมีหนาที่โดยตรงที่จะตอ ง
ทําการนั้นดวยตนเองและตองแจงใหผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนทราบดวย
หากปรากฏวาผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนผูใดไมทราบขอเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอ
หรือมีเหตุไมควรไววางใจในความสามารถของบุคคลดังกลาวใหเจาหนาที่แจงใหคูกรณีทราบโดยไมชักชา
การแตงตั้งใหกระทําการแทนไมถือวาสิ้นสุดลงเพราะความตายของคูกรณีหรือการที่ความสามารถ
หรื อความเป น ผู แทนของคู กรณี เ ปลี่ ยนแปลงไป เว น แต ผู สื บสิ ทธิ ต ามกฎหมายของคู กรณี หรื อคู กรณี
จะถอนการแตงตั้งดังกลาว
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มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีการยื่นคําขอโดยมีผูลงชื่อรวมกันเกินหาสิบคนหรือมีคูกรณีเกินหาสิบคน
ยื่ นคําขอที่ มี ข อความอย างเดี ยวกั นหรื อทํานองเดี ยวกั น ถ าในคําขอมี การระบุ ให บุ คคลใดเป นตั วแทนของบุ
ดั งคกลคลาว
หรือมีขอความเปนปริยายใหเขาใจไดเชนนั้น ใหถือวาผูที่ถูกระบุชื่อดังกลาวเปนตัวแทนรวมของคูณี
กรเหลานั้น
ในกรณีที่ มีคู กรณีเกินหาสิบคนยื่ นคําขอใหมีคําสั่ งทางปกครองในเรื่ องเดียวกัน โดยไมมีการกําหนด
ใหบุคคลใดเปนตั วแทนรวมของตนตามวรรคหนึ่ ง ใหเจ าหนาที่ ในเรื่ องนั้ นแตงตั้ งบุคคลที่ คู กรณีฝายข างมากเ
ห็ นชอบ
เปนตัวแทนรวมของบุคคลดังกลาว ในกรณีนี้ใหนํามาตรา๒๔ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ตัวแทนรวมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองเปนบุคคลธรรมดา
คู กรณี จ ะบอกเลิ กการให ตั ว แทนร ว มดํา เนิ น การแทนตนเมื่ อใดก็ ไ ด แ ต ต อ งมี หนั ง สื อ
แจงใหเจาหนาที่ทราบและดําเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตอไปดวยตนเอง
ตั วแทนร วมจะบอกเลิ กการเป นตั วแทนเมื่ อใดก็ได แตต องมีหนังสือแจ งให เจ าหนาที่ ทราบกับตองแจ ง
ใหคูกรณีทุกรายทราบดวย
สวนที่ ๓
การพิจารณา
มาตรา ๒๖ เอกสารที่ยื่นตอเจาหนาที่ใหจัดทําเปนภาษาไทย ถาเปนเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษา
ต างประเทศ ให คู กรณี จั ดทําคําแปลเป นภาษาไทยที่ มี การรั บรองความถู กต องมาให ภายในระยะเวลาที่ เจ าหน
่ กําหนด
าที
ในกรณีนี้ใหถือวาเอกสารดังกลาวไดยื่นตอเจาหนาที่ในวันที่เจาหนาที่ไดรับคําแปลนั้น เวนแตเหน
จา าที่จะยอมรับ
เอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ และในกรณีนี้ใหถือวาวันที่ไดยื่นเอกสารฉบับที่ทําขึ้นเปนภาษาตงประเทศ
า
เปนวันที่เจาหนาที่ไดรับเอกสารดังกลาว
การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตาง
ประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ใหเจาหนาที่แจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใหคูกรณีทราบ
ตามความจําเปนแกกรณี
ถาคําขอหรือคําแถลงมีขอบกพรองหรือมีขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลงอันเห็นไดชัดวา
เกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอของคูกรณี ใหเจาหนาที่แนะนําใหคูกรณีแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง
มาตรา ๒๘ ในการพิ จารณาทางปกครอง เจ าหน าที่ อาจตรวจสอบข อเท็ จจริ งได ตามความเหมาะสม
ในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี
มาตรา ๒๙ เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง
ในการนี้ ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ
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(๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยาน
ผูเชี่ยวชาญที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปนฟุมเฟอยหรืพือ่อเ ประวิงเวลา
(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ
(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ
(๕) ออกไปตรวจสถานที่
คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาที่แจงพยานหลักฐาน
ที่ตนทราบแกเจาหนาที่
พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่เจาหนาที่เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณี
มีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน
ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติ
เปนอยางอื่น
(๑) เมื่อมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๒) เมื่อจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําสั่งทางปกครองตอง
ลาชาออกไป
(๓) เมื่อเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง
(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได
(๕) เมื่อเปนมาตรการบังคับทางปกครอง
(๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หามมิใหเจาหนาที่ใหโอกาสตามวรรคหนึ่ง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชน
สาธารณะ
มาตรา ๓๑ คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกัน
สิทธขิ องตนได แตถายังไมไดทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คูกรณีไมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเปนตนราง
คําวินิจฉัย
การตรวจดูเอกสาร คาใชจายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทําสําเนาเอกสารใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ เจาหนาที่ อาจไมอนุญาตใหตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได ถาเปนกรณี
ที่ตองรักษาไวเปนความลับ
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มาตรา ๓๓ เพื่ อ ประโยชน ในการอํานวยความสะดวกแก ประชาชน ความประหยั ด และ
ความมีประสิ ทธิภาพในการดําเนิน งานของรัฐ ให คณะรั ฐมนตรี วางระเบียบกําหนดหลั กเกณฑ และวิธี การ
เพื่อใหเจาหนาที่กําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไวตามความเหมาะสมแกกรณี ทั้งนี้ เทาทีม่ไขัด
หรือแยงกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น
ในกรณีที่ การดําเนินงานในเรื่ องใดจะตองผานการพิจารณาของเจาหนาที่มากกวาหนึ่ งราย เจาหนาที่
ที่เกี่ยวของมีหนาที่ตองประสานงานกันในการกําหนดเวลาเพื่อการดําเนินงานในเรื่องนั้น
สวนที่ ๔
รูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครอง
มาตรา ๓๔ คําสั่ ง ทางปกครองอาจทําเป น หนั ง สื อหรื อวาจาหรื อโดยการสื่ อความหมาย
ในรูปแบบอื่นก็ได แตตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจได
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ คําสั่ งทางปกครองเปนคําสั่ งดวยวาจา ถาผู รับคําสั่ งนั้ นรองขอและการรองขอ
ไดกระทําโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาว เจาหนาที่ผูออกคําสั่งตองยืนันยคําสั่งนั้น
เปนหนังสือ
มาตรา ๓๖ คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสืออยางนอยตองระบุ วัน เดือนและปที่ทําคําสั่ง
ชื่อและตําแหนงของเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง พรอมทั้งมีลายมือชื่อของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้น
มาตรา ๓๗ คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือ
ตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
(๒) ขอกฎหมายที่อางอิง
(๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ
นายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่ งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหคําสั่ ง
ทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบทายคําสั่งนั้นก็ได
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้
(๑) เปนกรณีที่มีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาที่ของบุคคลอื่น
(๒) เหตุผลนั้นเปนที่รูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก
(๓) เปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา๓๒
(๔) เป น การออกคําสั่ งทางปกครองด ว ยวาจาหรื อเป น กรณี เ ร ง ด ว นแต ต องให เ หตุ ผ ล
เป นลายลั กษณอักษรในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําสั่งนั้นรองขอ
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มาตรา ๓๘ บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับคําสั่ง
ทางปกครองที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ การออกคําสั่งทางปกครองเจาหนาที่ อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไดเทาที่จําเปน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินิจเปนอยางอื่น
การกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงการกําหนดเงื่อนไขในกรณีดังตอไปนี้
ตามความเหมาะสมแกกรณีดวย
(๑) การกําหนดใหสิทธิหรือภาระหนาที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
(๒) การกําหนดใหการเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหนาที่ตองขึ้นอยูกับเหตุการณใน
อนาคตที่ไมแนนอน
(๓) ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งทางปกครอง
(๔) การกําหนดใหผูไดรับประโยชนตองกระทําหรืองดเวนกระทําหรือตองมีภาระหนาที่หรือ
ยอมรับภาระหนาที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดขอความในการจัดใหมี เปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มขอกําหนดดังกลาว
มาตรา ๔๐ คําสั่งทางปกครองที่ อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีที่อาจอุทธรณ
หรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดยว
ในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง
เริ่มนับใหมตั้งแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลาดังกลระยะเวลา
าวมี
สั้นกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง
มาตรา ๔๑ คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
ไมเปนเหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ
(๑) การออกคําสั่งทางปกครองโดยยังไมมีผูยื่นคําขอในกรณีที่เจาหนาที่จะดําเนินการเองไมได
นอกจากจะมีผูยื่นคําขอ ถาตอมาในภายหลังไดมีการยื่นคําขอเชนนั้นแลว
(๒) คําสั่ งทางปกครองที่ตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา๓๗ วรรคหนึ่ ง ถาไดมีการจัดใหมีเหตุผล
ดังกลาวในภายหลัง
(๓) การรั บฟ งคู กรณี ที่ จําเป นต องกระทําได ดําเนิ นการมาโดยไม สมบู รณ ถ าได มี การรั บฟ งให สมบู รณ
ในภายหลัง
(๔) คําสั่งทางปกครองที่ตองใหเจาหนาที่อื่นใหความเห็นชอบกอน ถาเจาหนาที่นั้นไดใหความ
เห็นชอบในภายหลัง
เมื่ อมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ ง(๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) แลว และเจ าหนาที่ ผู มี คําสั่ งทางปกครอง
ประสงคใหผลเปนไปตามคําสั่งเดิมใหเจาหนาที่ผูนั้นบันทึกขอเท็จจริงและความประสงคของตนไวในหรือแน
บไว
กับคําสั่งเดิมและตองมีหนังสือแจงความประสงคของตนใหคูกรณีทราบดวย
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กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะตองกระทํากอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณตามสวนที๕่
ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น หรือถาเปนกรณีที่ไมตองมีการอุทธรณดังกลาว ก็ตองกอมีน
การนําคําสั่งทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครองนั้น
มาตรา ๔๒ คําสั่งทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะที่ผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป
คําสั่ ง ทางปกครองย อมมี ผ ลตราบเท าที่ ยั ง ไม มี การเพิ กถอนหรื อสิ้ น ผลลงโดยเงื่ อนเวลา
หรือโดยเหตุอื่น
เมื่อคําสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ใหเจาหนาที่มีอํานาจเรียกผูซึ่งครอบครองเอกสารหรือวัตถุอื่นใด
ที่ไดจัดทําขึ้นเนื่องในการมีคําสั่งทางปกครองดังกลาว ซึ่งมีขอความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยูของคําสั่ง
ทางปกครองนั้ น ใหสงคื นสิ่ งนั้ นหรือใหนําสิ่ งของดังกลาวอันเปนกรรมสิทธิ์ ของผู นั้ นมาใหเจาหนัดาทํทีา่เครื
จ ่ องหมาย
แสดงการสิ้นผลของคําสั่งทางปกครองดังกลาวได
มาตรา ๔๓ คําสั่ งทางปกครองที่ มีข อผิ ดพลาดเล็ กน อยหรื อผิ ดหลงเล็ กนอยนั้ น เจ าหนาที่ อาจแก ไข
เพิ่มเติมไดเสมอ
ในการแกไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งใหแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบตามควรแกกรณ
ี
ในการนี้เจาหนาที่อาจเรียกใหผูที่เกี่ยวของจัดสงคําสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ไดจําัดขึท้ นเนื่องในการ
มีคําสั่งทางปกครองดังกลาวมาเพื่อการแกไขเพิ่มเติมได
สวนที่ ๕
การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
มาตรา ๔๔ ภายใต บังคั บมาตรา๔๘ ในกรณี ที่ คําสั่ งทางปกครองใดไม ได ออกโดยรั ฐมนตรี และไมี ม
กฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้น
โดยยื่ นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
คําอุ ทธรณ ต องทําเป น หนั ง สื อโดยระบุ ข อโต แย งและข อเท็ จจริ ง หรื อข อกฎหมายที่ อ างอิ ง
ประกอบดวย
การอุทธรณไมเปนเหตุ ใหทุเลาการบั งคับตามคําสั่ งทางปกครอง เว นแตจะมีการสั่ งใหทุเลาการบังคับ
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๕ ใหเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณ
โดยไม ชั กช า แต ต องไม เกิ นสามสิ บวั นนั บแต วั นที่ ได รั บอุ ทธรณ ในกรณี ที่ เห็ นด วยกั บคําอุ ทธรณ
้ งหมดหรื
ไม ว าทัอบางส วน
ก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย
ถาเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
ก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
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ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ตนไดรับรายงาน ถามีจํเหตุ
าเปน
ไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผู มีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณ
ทราบ
ก อนครบกําหนดเวลาดั ง กล าว ในการนี้ ให ข ยายระยะเวลาพิ จารณาอุ ทธรณ ออกไปได ไ ม เ กิ น สามสิ บวั น
นับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
เจ า หน าที่ ผู ใดจะเป น ผู มี อํา นาจพิ จ ารณาอุ ทธรณ ต ามวรรคสองให เ ป น ไปตามที่ กํา หนด
ในกฎกระทรวง
บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชกับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๔๖ ในการพิจารณาอุ ทธรณ ให เจ าหน าที่ พิ จารณาทบทวนคําสั่ งทางปกครองไดไมว าจะเป น
ปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง และอาจมีคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช
ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครองหรือมีขอกําหนดเปนเงื่อนไขอยางไรก็ได
มาตรา ๔๗ การใดที่กฎหมายกําหนดใหอุทธรณตอเจาหนาที่ซึ่งเปนคณะกรรมการ ขอบเขต
การพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น สําหรับกระบวนการพิจารณาใหปฏิบัติตามบทบัญญัติ
หมวด ๒ นี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาว
มาตรา ๔๘ คําสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการตาง ๆ ไมวาจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
หรือไม ใหคูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาได
ทั้ งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ไดรับแจงคําสั่ งนั้ น แตถาคณะกรรมการ
ดังกลาว
เปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทสิทธิการอุทธรณและกําหนดเวลาอุทธรณใหเปนไปตามที่บัญญัติในกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
สวนที่ ๖
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
มาตรา ๔๙ เจ าหนาที่ หรือผู บัง คับบัญ ชาของเจาหน าที่ อาจเพิกถอนคําสั่ งทางปกครองได
ตามหลักเกณฑในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยง
ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแลวหรือไม
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ มีลักษณะเปนการใหประโยชนตองกระทําภายในเกาสิบวัน
นับแตได รู ถึงเหตุที่ จะให เพิกถอนคําสั่ งทางปกครองนั้ น เว นแตคําสั่ งทางปกครองจะไดทําขึ้ นเพราะการแส
ดงขอความ
อันเปนเท็ จหรื อปกปดขอความจริงซึ่ งควรบอกใหแจ งหรือการขมขู หรื อการชั กจูงใจโดยการใหทรัพยสิ นหรืะโยชน
อปร
อื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย
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มาตรา ๕๐ คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้ งหมดหรือบางสวน
โดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได แตถาคําสั่งนนั้
เปนคําสั่งซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับ การเพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา๕๑ และมาตรา ๕๒
มาตรา ๕๑ การเพิ กถอนคําสั่ งทางปกครองที่ ไม ชอบด วยกฎหมายซึ่ งเป นการให เงิ น หรื อให ทรั พย สิ น
หรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกได ใหคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชนในความคงอยูของคําสั่ ง
ทางปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน
ความเชื่ อโดยสุ จ ริ ต ตามวรรคหนึ่ ง จะได รั บความคุ มครองต อเมื่ อผู รั บคําสั่ ง ทางปกครอง
ได ใช ประโยชน อั นเกิ ดจากคําสั่ งทางปกครองหรื อได ดําเนิ นการเกี่ ยวกั บทรั พย สิ นไปแล วโดยไม อาจแกยนแปลงได
ไขเปลี่
หรือการเปลี่ยนแปลงจะทําใหผูนั้นตองเสียหายเกินควรแกกรณี
ในกรณีดังตอไปนี้ ผูรับคําสั่งทางปกครองจะอางความเชื่อโดยสุจริตไมได
(๑) ผูนั้นไดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงหรือขมขู
หรือชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือใหประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย
(๒) ผูนั้นไดใหขอความซึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสําคัญ
(๓) ผู นั้ นไดรู ถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่ งทางปกครองในขณะไดรับคําสั่ งทางปกครอง
หรือการไมรูนั้นเปนไปโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ในกรณี ที่ เ พิ กถอนโดยให มี ผลยอนหลั ง การคื น เงิ น ทรั พย สิ นหรื อประโยชน ที่ ผู รั บคําสั่ ง
ทางปกครองไดไป ใหนําบทบัญญัติวาดวยลาภมิควรไดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม
โดยถาเมื่อใดผูรับคําสั่งทางปกครองไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองหรือควรไดรูเชน ั้น
หากผู นั้ นมิไ ดประมาทเลินเลออยางรายแรงใหถือวาผู นั้ นตกอยู ในฐานะไมสุจริตตั้ งแตเวลานั้ นเปนตน ไป
และในกรณีตามวรรคสาม ผูนั้นตองรับผิดในการคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนที่ไดรับไปเต็มจํานวน
มาตรา ๕๒ คําสั่ ง ทางปกครองที่ ไม ชอบด วยกฎหมายและไม อยู ในบั งคั บของมาตรา ๕๑
อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนได แตผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาวมีสิทธิ
ไดรับคาทดแทนความเสียหายเนื่ องจากความเชื่ อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่ งทางปกครองได และใหนําความ
ในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสามมาใช บั ง คั บโดยอนุ โลม แต ต องร องขอค าทดแทน
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนนั้น
คาทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะตองไมสูงกวาประโยชนที่ผูนั้นอาจไดรับหากคําสั่งทาง
ปกครองดังกลาวไมถูกเพิกถอน
มาตรา ๕๓ คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่ ง
ทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้ งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้ งแตขณะที่ เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด
ขณะหนึ่ งตามที่ กําหนดได เวนแตเปนกรณีที่คงตองทําคําสั่ งทางปกครองที่ มีเนื้ อหาทํานองเดียวกันนั้นอีก
หรือเปนกรณีที่การเพิกถอนไมอาจกระทําไดเพราะเหตุอื่น ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของบุคคลภายนอก
ประกอบดวย
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คําสั่ ง ทางปกครองที่ ชอบด วยกฎหมายซึ่ ง เป น การให ประโยชน แก ผู รั บคําสั่ ง ทางปกครอง
อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่ง
ตามที่กําหนดไดเฉพาะเมื่อมีกรณีดังตอไปนี้
(๑) มี กฎหมายกําหนดให เพิ กถอนได หรื อมี ข อสงวนสิ ทธิ ให เพิ กถอนได ในคําสั่ งทางปกครองนั้ นเอง
(๒) คําสั่ งทางปกครองนั้ นมี ขอกําหนดใหผู รับประโยชนตองปฏิบัติ แตไม มีการปฏิบัติภายในเวลา
ที่กําหนด
(๓) ขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ ยนแปลงไป ซึ่งหากมีขอเท็จจริงและพฤติการณเชนนี้
ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแลวเจาหนาที่คงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น และหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได
(๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเชนนี้ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแลว
เจ าหน าที่ คงจะไม ทําคําสั่ งทางปกครองนั้ น แต การเพิ กถอนในกรณี นี้ ให กระทําได เท าที่ ผู รั บประโยชน
ไม ไดยใชั ง ประโยชน
หรื อยังไม ไดรั บประโยชนตามคําสั่ งทางปกครองดังกล าว และหากไม เพิกถอนจะก อใหเ กิดความเสียหาย
ตอประโยชนสาธารณะได
(๕) อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชนอันจําเปนตอง
ปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว
ในกรณี ที่ มี การเพิ กถอนคําสั่ งทางปกครองเพราะเหตุ ต ามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕)
ผูไดรับประโยชนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่ง
ทางปกครองไดและใหนํามาตรา ๕๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
คําสั่ งทางปกครองที่ ชอบดวยกฎหมายซึ่ งเป นการใหเงิ นหรื อให ทรัพยสิ นหรือใหประโยชน
ที่อาจแบงแยกได อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลยอนหลังหรือไมมีผลยอนหลังหรือมีผลใน
อนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคําสั่ง
ทางปกครอง
(๒) ผูไดรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไข
ของคําสั่งทางปกครอง
ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา ๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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สวนที่ ๗
การขอใหพิจารณาใหม
มาตรา ๕๔ เมื่อคูกรณีมีคําขอ เจาหนาที่อาจเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองที่พน
กําหนดอุทธรณตามสวนที่ ๕ ไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) มี พยานหลั กฐานใหม อั นอาจทําให ข อเท็ จจริ งที่ ฟ งเป นยุ ติ แล วนั้ นเปลี่ ยนแปลงไปในสาระสําคั ญ
(๒) คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาในกระบวน
การพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
(๓) เจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
(๔) ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมาขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแกคูกรณี
การยื่ นคําขอตามวรรคหนึ่ ง(๑) (๒) หรื อ (๓) ใหกระทําไดเฉพาะเมื่ อคู กรณีไมอาจทราบถึงเหตุ นั้ น
ในการพิจารณาครั้งที่แลวมากอนโดยไมใชความผิดของผูนั้น
การยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซึ่งอาจขอให
พิจารณาใหมได
สวนที่ ๘
การบังคับทางปกครอง
มาตรา ๕๕ การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
เปนอยางอื่น
มาตรา ๕๖ เจาหนาที่ ผู ทําคําสั่ งทางปกครองมีอํานาจที่ จะพิจารณาใชมาตรการบังคั บทางปกครอง
เพื่ อใหเปนไปตามคําสั่ งของตนไดตามบทบัญญัติในสวนนี้ เวนแตจะมีการสั่ งใหทุเลาการบังคับไวกอนโดยเ
จาหนาที่
ผูทําคําสั่งนั้นเอง ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณหรือผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําทางปกครอง
สั่ง
ดังกลาว
เจาหนาที่ ต ามวรรคหนึ่ งจะมอบอํานาจให เจาหนาที่ ซึ่ งอยู ใตบั งคับบัญชาหรือเจ าหนาที่ อื่ น
เปนผูดําเนินการก็ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใชมาตรการบังคับทางปกครองเพียงเทาที่จําเปน เพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองนอยที่สุด
มาตรา ๕๗ คําสั่ งทางปกครองที่ กําหนดใหผู ใดชําระเงิ น ถาถึงกําหนดแล วไมมี การชําระโดยถู กต อง
ครบถวน ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมี
การปฏิ บั ติ ตามคําเตื อน เจ าหน าที่ อาจใช มาตรการบั งคั บทางปกครองโดยยึ ดหรื ออายั ดทรั พย สิ นของผูยทอดตลาด
 นั้ นและขา
เพื่อชําระเงินใหครบถวน
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วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงโดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๘ คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับของคําสั่ง
ทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี
้
(๑) เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน โดยผูอยูใน
บังคับของคําสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดั
งกลาว
แกเจาหนาที่
(๒) ให มี การชําระค าปรั บทางปกครองตามจํานวนที่ สมควรแก เหตุ แต ต องไม เกิ นสองหมื่ นบาทต อวั น
เจาหนาที่ระดับใดมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองจํานวนเทาใดสําหรับในกรณีใด ใหเปน
ไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ มี ค วามจํา เป น ที่ จะต อ งบั ง คั บ การโดยเร ง ด ว นเพื่ อป อ งกั น มิ ใ ห มี ก ารกระทํา
ที่ขัดตอกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ เจาหนาที่อาจใชมาตรการ
บังคับทางปกครองโดยไมตองออกคําสั่งทางปกครองใหกระทําหรือละเวนกระทํากอนก็ได แตทั้งนี้ตองกระทํา
โดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน
มาตรา ๕๙ กอนใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจาหนาที่จะตองมีคําเตือน
เปนหนังสือใหมีการกระทําหรือละเวนกระทําตามคําสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสมควรแกกรณี
คําเตือนดังกลาวจะกําหนดไปพรอมกับคําสั่งทางปกครองก็ได
คําเตือนนั้นจะตองระบุ
(๑) มาตรการบั งคับทางปกครองที่ จ ะใช ให ชัดแจง แต จะกําหนดมากกว าหนึ่ งมาตรการ
ในคราวเดียวกันไมได
(๒) ค าใช จ ายในการที่ เ จ าหน าที่ เข าดําเนิ น การด ว ยตนเองหรื อมอบหมายให บุ คคลอื่ น
กระทําการแทน หรือจํานวนคาปรับทางปกครองแลวแตกรณี
การกําหนดค าใช จ ายในคําเตื อน ไม เป นการตั ดสิ ทธิ ที่ จะเรี ยกค าใช จ ายเพิ่ มขึ้ น หากจะต องเสี ยคย าใช จ า
จริงมากกวาที่ไดกําหนดไว
มาตรา ๖๐ เจ าหน าที่ จะต องใช มาตรการบั งคั บทางปกครองตามที่ กําหนดไว ในคําเตื อนตามมาตรา
๕๙
การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทําไดก็ตอเมื่อปรากฏวามาตรการที่กําหนดไวไมบรรลุตามวัตถุประสงค
ถาผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจาหนาที่อาจใชกําลัง
เขาดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครองไดแตตองกระทําโดยสมควรแกเหตุ ในกรณีจําเปน
เจาหนาที่อาจขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจได
มาตรา ๖๑ ในกรณี ไม มี การชําระค าปรั บทางปกครอง ให เจ าหน าที่ ดําเนิ นการต อไปตามมาตรา
๕๗
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มาตรา ๖๒ ผูถูกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณการบังคับทางปกครอง
นั้นได
การอุทธรณการบังคับทางปกครองใหใชหลักเกณฑและวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณคําสั่ ง
ทางปกครอง
มาตรา ๖๓ ถาบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไวโดยเฉพาะแลว แตเจาหน าที่
เห็นวามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่ จะเกิดผลนอยกวามาตรการบังคับตามหมวดนี้ เจาหนาที่ จะใชมาตรการบั
งคับ
ทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได
หมวด ๓
ระยะเวลาและอายุความ
มาตรา ๖๔ กําหนดเวลาเปนวัน สัปดาห เดือน หรือปนั้น มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้น
รวมเขาดวย เวนแตจะไดเริ่มการในวันนั้นหรือมีการกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยเจาหนาที่
ในกรณีที่เจาหนาที่มีหนาที่ตองกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหนับวัน
สิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเขาดวยแมวาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาที่
ในกรณี ที่ บุ คคลใดต องทําการอยางหนึ่ งอย างใดภายในระยะเวลาที่ กําหนดโดยกฎหมายหรื อโดยคําสั่ ง
ของเจาหนาที่ ถาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาที่หรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผูบคํ
รั าสั่ง
ใหถือวาระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํางานที่ถัดจากวันหยุดนั้น เวนแตกฎหมายหรือเจาหนาที่ที่มีคําสั่งจะกําหนด
ไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๖๕ ระยะเวลาที่ กําหนดไวในคําสั่ งของเจาหนาที่ อาจมีการขยายอีกได และถาระยะเวลานั้ น
ไดสิ้ นสุดลงแลวเจาหนาที่ อาจขยายโดยกําหนดใหมีผลยอนหลังไดเชนกันถาการสิ้ นสุดตามระยะเวลาเดิม
จะกอใหเกิดความไมเปนธรรมที่จะใหสิ้นสุดลงตามนั้น
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ผู ใดไมอาจกระทําการอยางหนึ่ งอยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ในกฎหมายไดเพราะมีพฤติการณที่จําเปนอันมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของผูนั้น ถาผูนั้นมีคําขอเจาหนี่อาาจขยาย
ท
ระยะเวลาและดําเนิน การสว นหนึ่ งส วนใดที่ ล วงมาแลว เสี ยใหมก็ ได ทั้ ง นี้ ตองยื่ นคําขอภายในสิ บห าวั น
นับแตพฤติการณเชนวานั้นไดสิ้นสุดลง
มาตรา ๖๗ เมื่อมีการอุทธรณตามบทบัญญัติในสวนที่ ๕ ของหมวด ๒ แหงพระราชบัญญัตินี้
หรือการยื่นคําขอตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหวินิจฉัยชี้ ขาดแลวใหอายุความสะดุดหยุดอยู ไมนับในระหวางนั้ นจนกวาการพิณา
จาร
จะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่น แตถาเสร็จไปเพราะเหตุถอนคําขอหรือทิ้งคําขอใหถือวาอายุความเรีกร
ย อง
ของผูยื่นคําขอไมเคยมีการสะดุดหยุดอยูเลย
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หมวด ๔
การแจง
มาตรา ๖๘ บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ มิ ใ ห ใช บั ง คั บกั บการแจ ง ซึ่ งไม อาจกระทํา โดยวาจา
หรือเปนหนังสือไดหรือมีกฎหมายกําหนดวิธีการแจงไวเปนอยางอื่น
ในกรณีคําสั่งทางปกครองที่แสดงใหทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ใหมีผลเมื่อไดแจง
มาตรา ๖๙ การแจงคําสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอยางอื่นที่เจาหนาที่ตองแจงให
ผูที่เกี่ยวของทราบอาจกระทําดวยวาจาก็ได แตถาผูนั้นประสงคจะใหกระทําเปนหนังสือก็ใหแจงเปนหน
ังสือ
การแจงเปนหนังสือใหสงหนังสือแจงตอผูนั้น หรือถาไดสงไปยังภูมิลําเนาของผูนั้นก็ใหถือวา
ไดรับแจงตั้งแตในขณะที่ไปถึง
ในการดําเนินการเรื่องใดที่มีการใหที่อยูไวกับเจาหนาที่ไวแลว การแจงไปยังที่อยูดังกลาวใหถืาอว
เปนการแจงไปยังภูมิลําเนาของผูนั้นแลว
มาตรา ๗๐ การแจงเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับหรือถาขณะนําไปสง
ไมพบผู รับ และหากไดสงให กับบุคคลใดซึ่ งบรรลุ นิติภาวะที่ อยู หรือทํางานในสถานที่ นั้ น หรื อในกรณี
 นั้ นทไม
ี่ ผู ยอมรับ
หากไดวางหนังสือนั้นหรือปดหนังสือนั้นไวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่นั้นตอหนาเจาพนักงานตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ไปเปนพยานก็ใหถือวาไดรับแจงแลว
มาตรา ๗๑ การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวัน
นับแตวันสงสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเ
ทศ
เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากวันนั้น
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ มีผู รับเกินหาสิบคนเจาหนาที่ จะแจงใหทราบตั้ งแตเริ่ มดําเนินการในเรื่ องนั้ น
วาการแจงตอบุคคลเหลานั้นจะกระทําโดยวิธีปดประกาศไว ณ ที่ทําการของเจาหนาที่และที่วาการอําเภอที่ผูรับ
มีภูมิลําเนาก็ได ในกรณีนี้ใหถือวาไดรับแจงเมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดแจงโดยวิีดธังกลาว
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไมรูตัวผูรับหรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนาหรือรูตัวและภูมิลําเนาแตมีผูรับ
เกินหนึ่งรอยคน การแจงเปนหนังสือจะกระทําโดยการประกาศในหนังสือพิมพซึ่งแพรหลายในทองถิ่นนั้นก็ได
ในกรณีนี้ใหถือวาไดรับแจงเมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดแจงโดยวิธีดังกลาว
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มาตรา ๗๔ ในกรณี มี เหตุ จํ า เป นเร งด วนการแจ งคํ า สั่ งทางปกครองจะใช วิ ธี ส ง
ทางเครื่ องโทรสารก็ได แตตองมีหลักฐานการไดสงจากหนวยงานผูจัดบริการโทรคมนาคมที่เปนสื่ อในการ
สงโทรสารนั้ น และตองจัดสงคําสั่ งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่ งตามหมวดนี้ ใหแกผู รับในทัอาจกระทํ
นทีที่ าได
ในกรณีนี้ใหถือวาผูรับไดรับแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐานของหนวยงาน
ผูจัดบริการโทรคมนาคมดังกลาว เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากนั้น
หมวด ๕
คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
มาตรา ๗๕ การแตงตั้งกรรมการในลักษณะที่เปนผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งโดยระบุตัวบุคคล
มาตรา ๗๖ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือความผิด
อันไดกระทําโดยประมาท
(๖) มีเหตุตองพนจากตําแหนงกอนครบวาระตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ผูมีอํานาจแตงตั้งอาจแตงตั้งผูอื่น
เป นกรรมการแทนได และให ผู ที่ ได รั บแต งตั้ งให ดํารงตําแหน งแทนอยู ในตําแหน งเท ากั บวาระที่ เหลื
ของผู
ออยู
 ซึ่ งตนแทน
ในกรณีที่ มีการแต งตั้ งกรรมการเพิ่ มขึ้ นในระหวางที่ กรรมการซึ่ งแต งตั้ งไวแลวยั งมีวาระอยู ในตําแหนง
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้ นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่ เหลืออยูของกรรมการที่ไับดแต
ร งตั้งไวแลว
มาตรา ๗๘ ภายใตบังคับมาตรา๗๖ การใหกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระจะกระทํามิได เวนแตกรณีมีเหตุบกพรองอยางยิ่งตอหนาที่หรือมีความประพฤติเสื่อสีมเย
อยางรายแรง
มาตรา ๗๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการ
มาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม เวนแตบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือกฎหรือคําสั่งที่จัดใหมี
คณะกรรมการชุดนั้นจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
ในกรณี มี กรรมการครบที่ จะเป น องค ประชุ มได แต การพิ จ ารณาเรื่ องใดถ าต องเลื่ อนมา
เพราะไม ค รบองค ประชุ ม ถ าเป น การประชุ มของคณะกรรมการซึ่ ง มิ ใช ค ณะกรรมการวิ นิ จฉั ยข อพิ พาท
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หากไดมี การนัดประชุมเรื่ องนั้ นอีกภายในสิบสี่ วันนั บแตวันนัดประชุมที่ เลื่ อนมา และการประชุมครั้ งหลั
้ มี กงรรมการ
นี
มาประชุ มไม น อยกว าหนึ่ ง ในสามของจํานวนกรรมการทั้ งหมดให ถือว าเปนองคประชุ ม แตทั้ งนี้ ต องระบุ
ความประสงคใหเกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไวในหนังสือนัดประชุมดวย
มาตรา ๘๐ การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกําหนด
การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน
เวนแตกรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนัดในที่ประชุมแลว กรณีดังกลาวนี้จะทําหนังสือแจงนัดเฉพาะกรรมการ
ที่ไมไดมาประชุมก็ได
บทบัญญัติในวรรคสองมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนซึ่งประธานกรรมการจะนัด
ประชุมเปนอยางอื่นก็ได
มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการประชุม และเพื่อรักษาความเรียบรอย
ในการประชุม ใหประธานมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปนได
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการ
ทําหน าที่ แทน ถ าไม มี รองประธานกรรมการหรื อมี แตไม สามารถปฏิ บั ติ หน าที่ ได ใหกรรมการที่ มาประชุ มกรรมการ
เลื อก
คนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหนาที่ตองดําเนินการใด ๆ นอกจากการดําเนินการประชุมให
นําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
เรื่องใดถาไมมีผูคัดคาน ใหประธานถามที่ประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอื่นหรือไม เมื่อไมมีผูเห็น
เปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น
มาตรา ๘๓ ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ
ถามีความเห็ นแยงใหบันทึกความเห็ นแยงพรอมทั้ งเหตุผลไวในรายงานการประชุม และถากรรมการ
ฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกความเห็นแยงนั้นไวดวย
มาตรา ๘๔ คําวินิ จฉั ยของคณะกรรมการวิ นิจ ฉัยขอพิพาทต องมีลายมื อชื่ อของกรรมการ
ที่วินิจฉัยเรื่องนั้น
ถากรรมการคนใดมีความเห็นแยง ใหมีสิทธิทําความเห็นแยงของตนรวมไวในคําวินิจฉัยได
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๕ ใหถื อวาระเบียบสํานั กนายกรั ฐมนตรีว าดวยการปฏิบัติ ราชการเพื่ อประชาชน
ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เปนระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา๓๓ แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๖ บรรดาคําขอเพื่อใหมีคําสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ไดรับไวกอนที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหเจาหนาที่ทําการพิจารณาคําขอดังกลาวตามหลักเกณฑที่กฎหมายหรือกฎสําหรับเรื่องนั้นไดกหนดไว
ํา
มาตรา ๘๗ เมื่อไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแลว บทบัญญัติมาตรา๔๘ ใหเปนอันยกเลิก

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชบั ญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่ การดําเนินงานทางปกครองในป จจุบั นยังไม มี
หลักเกณฑและขั้นตอนที่เหมาะสม จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ สําหรับการดําเนินงาน
ทางปกครองขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการใชบังคับกฎหมาย
ใหสามารถรักษาประโยชนสาธารณะได และอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน อีกทั้ งยังเปนการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย ใหกระทําโดย
(๑) คนไทยที่ จบการศึกษาในระดับที่ ไมต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตรที่ ใชภาษาที่ ปรากฏ
ในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียนการสอน
(๒) อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปนผูสอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้น
ในสถาบันการศึกษาดังกลาว
(๓) สถานทู ตหรือสถานกงสุลตางประเทศที่ ตั้ งอยู ในประเทศไทย โดยประเทศนั้ นใชภาษาที่ ปรากฏ
ในเอกสารนั้นเปนภาษาราชการ
(๔) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ
ขอ ๒ เจาหนาที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศโดยไมตองใหจัดทําคําแปลเปน
ภาษาไทยไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เจาหนาที่นั้นเห็นวาตนสามารถเขาใจภาษาดังกลาวได
(๒) เจาหนาที่นั้นมีผูรวมงานที่มีความรูในภาษาดังกลาว
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทยของเอกสาร
ที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ หรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงจึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรี โดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหคําสั่งทางปกครองในกรณีดังตอไปนี้ เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา๓๐ วรรคสอง (๖)
(๑) การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งใหออกจากงานไวกอน
หรือการใหพนจากตําแหนง
(๒) การแจงผลการสอบหรือการวัดผลความรูหรือความสามารถของบุคคล
(๓) การไมออกหนังสือเดินทางสําหรับการเดินทางไปตางประเทศ
(๔) การไมตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนตางดาว
(๕) การไมออกใบอนุญาตหรือการไมตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
(๖) การสั่งใหเนรเทศ
ใหไว ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสามควรกําหนดใหคําสั่งทางปกครอง
ในบางกรณี ซึ่ งโดยสภาพไมสามารถแจงหรือไมสมควรแจงใหคูกรณีทราบขอเท็จจริง หรือใหคูกรณีโตแยงนการ
กอ
ทําคําสั่งทางปกครอง เปนคําสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ไมตองแจงใหคูกรณีทราบขอเท็จจริงหรือโตแยงกอน
การทําคําสั่งทางปกครอง ประกอบกับมาตรา๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดใหการกําหนดคําสั่งทางปกครองดังกลาวตองกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“เอกสาร” ใหหมายความรวมถึงสิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล รูป ตัวเลข หรือ
สิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะได
จัดทํา
ไวในรูปของหนังสือ แฟม รายงาน แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏไดและวัตถุใด ๆ บรรดาที่ใชเปนพยา
นหลักฐาน
ในการพิจารณาทางปกครอง
ขอ ๒ คูกรณีที่ประสงคจะขอเขาตรวจดูเอกสารใดเพื่อประกอบการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกัน
สิทธิ ของตนใ นกระบวนการพิจารณาทางปกครอง อาจทําคําขอดวยวาจา หรื อทําเป นหนังสื อโดยนํามายื่ นดวยตนเอง
ตอเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดหรือโดยสงทางไปรษณียโดยระบุเอกสารหรือลักษณะ
ของเอกสารที่ตองการจะตรวจดู
ในกรณีมีคําขอดวยวาจาหรือมีคําขอเปนหนังสือโดยนํามายื่นดวยตนเองใหเจาหนาที่พิจารณา
ให คู กรณี ได ตรวจดู เอกสารในขณะนั้ น แต ถ าเจ าหน าที่ ไม พร อมที่ จะให ตรวจดู ในขณะนั้ นได หรื อคํเปาขอเป
นกรณีนหนั
มี งสื อ
โดยสงทางไปรษณีย ใหเจาหนาที่ พิจารณาและแจงกําหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่ จะใหตรวจดูเอกสารใหคู กีทรณ
ราบ
ขอ ๓ ในการตรวจดูเอกสาร ใหเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกการตรวจดูตามความเหมาะสม
และตองระมัดระวังมิใหเอกสารชํารุด เสียหายหรือสูญหาย
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดอาจวาง
แนวปฏิบัติที่สมควรในการใหคูกรณีตรวจดูเอกสาร โดยคํานึงถึงประเภทหรือลักษณะของเอกสาร
ขอ ๔ ในการยื่นคําขอตรวจดูเอกสาร คูกรณีผูยื่นคําขอไมตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อการดังกลาว
ในการใหคูกรณีตรวจดูเอกสารใด ถาตองมีคาใชจายเกินกวาการใหตรวจดูตามปกติ ใหหนวยงาน
ของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราที่เห็นสมควร
การกําหนดคาธรรมเนียมตามวรรคสอง ใหคํานึงถึงคาใชจายจริงที่ตองเสียในการตรวจดูเอกสาร
ตลอดจนคาใชจายอื่นเกี่ยวกับสํานักงานและบุคลากรของหนวยงานของรัฐแหงนั้น ประกอบดวย แตไมสูงกวา
อัตราในตลาดหากใหเอกชนจัดทํา แตในกรณีเล็กนอยจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมก็ได
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ขอ ๕ ถาคูกรณีตองการสําเนาเอกสารใด ใหเจาหนาที่พิจารณาดําเนินการใหตามความเหมาะสม
โดยจะตองระมัดระวังมิใหตนฉบับเอกสารชํารุด เสียหาย หรือสูญหาย
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดอาจวาง
แนวปฏิบัติที่สมควรในการจัดทําสําเนาเอกสารโดยคํานึงถึงประเภทหรือลักษณะของเอกสาร
ในการจัดทําสําเนาเอกสาร ใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดเรียกเก็บคาใชจายในอัตรา
ที่เห็นสมควร แตในกรณีเล็กนอยจะยกเวนไมเรียกเก็บคาใชจายก็ได และใหนําความในข๔อวรรคสาม มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

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

หมายเหต ุ:- เหตุ ผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบั บนี้ คื อ โดยที่ ในการพิจารณาทางปกครองของเจาหนาที่ จะต อง
ให โอกาสแกคู กรณีผู มีส วนได เสียไดโต แยงหรื อชี้ แจงข อเท็จจริง เพื่ อสนับสนุ นหรือหักล างขออข
อ าองหรื
เถียงพรอมทั้ ง
แสดงพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาทําคําสั่งทางปกครองอันเปนการปองกันสิทธิของคูกรณี หากคูกรณี
ไม ได รัทบราบข อเท็ จจริ งหรื อพยานหลั กฐานที่ จะใช เป นพื้ นฐานในการพิ จารณาทางปกครองของเจ าหน าที่ แล วคู กมรณี ก็ ย อ
ไมอาจจะรู ไดวาตนมีสิทธิประการใด และควรป องกันสิ ทธิของตนอยางไร ซึ่ งมาตรา
๓๑ แหงพระราชบัญญัติ วิธีปฏิ บัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ใหสิทธิแกคูกรณีในการขอตรวจดูเอกสารที่จําเปน เพื่อที่จะดําเนินการโตแยง
หรือชี้ แจง หรือปองกันสิทธิของตนได โดยกําหนดใหการตรวจดูเอกสารคาใชจายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจั
ด
ทําสําเนาเอกสารใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เวนแตเอกสารหรือพยาน
หลักฐานนั้ น เปนกรณีที่ ตองรักษาไวเป นความลับตามมาตรา
๓๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ คําสั่งทางปกครองไมรวมถึง
(๑) คําสั่งทางปกครองอันเปนการวินิจฉัยอุทธรณที่ไดดําเนินการตามขอ๒
(๒) คําสั่ งทางปกครองอั นเป นการวิ นิ จฉั ยอุ ทธรณ ตามขั้ นตอนที่ มี กฎหมายกําหนดไว เป นการเฉพาะ
ขอ ๒ การพิจารณาอุทธรณคําสั่ งทางปกครองในกรณีที่ เจ าหนาที่ ผู ทําคําสั่ งไมเห็นดวยกับคําอุท ธรณ
ใหเปนอํานาจของเจาหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ในสังกัด
ของสวนราชการประจําจังหวัดหรือสวนราชการประจําอําเภอของ กระทรวง ทบวง กรม เดียวกัน
(๒) เลขานุ การรั ฐ มนตรี เลขานุ การกรม หั วหน าส ว นราชการระดั บกองหรื อเที ยบเท า
หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
หรื อหั วหน าส วนราชการประจําเขต แล วแต กรณี ในกรณี ที่ ผู ทําคําสั่ งทางปกครองเป นเจ าหน าที่ ในสัสงวกันราชการนั
ดของ ้ น
(๓) อธิ บดีหรือหั วหนาสวนราชการที่ มี ฐานะเปนกรม แลวแตกรณี ในกรณีที่ ผู ทําคําสั่ งทางปกครอง
เปนเลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวนราชการตามมาตรา๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขตหรือผู อยูใตบังคับบัญชาของอธิบดี
หรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งดํารงตําแหนงสูงกวานั้น
(๔) ปลั ดกระทรวงหรื อปลั ดทบวง แล วแต กรณี ในกรณี ที่ ผู ทําคําสั่ งทางปกครองเป นผู ดํารงตําแหน ง
อธิบดีหรือเทียบเทา
(๕) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนหัวหนาสวน
ราชการที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือเปนผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง
(๖) ประธานวุฒิสภา ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารงตําแหนงเลขาธิการวุฒิสภา
(๗) ประธานสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร
(๘) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
นายอําเภอ เจาหนาที่ ของสวนราชการของจังหวัด เจาหนาที่ ของสวนราชการของอําเภอ หรือเจาหนาที่ ของสภา
ตําบล
เวนแตกรณีที่กําหนดไวแลวใน(๑) หรือ (๓)
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(๙) ผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
เปนเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถิ่น
(๑๐) ผู วาราชการจังหวัด ในกรณีที่ ผู ทําคําสั่งทางปกครองเปนผู บริหารทองถิ่ น หรือคณะ
ผูบริหารทองถิ่น
(๑๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่ ผู ทําคําสั่งทางปกครองเปนผู วาราชการกรุงเทพ
มหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือในฐานะราชการในสวนภูมิภาค
(๑๒) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่ นของรัฐ แลวแตกรณีในกรณีที่ผู ทําคําสั่ งทางปกครอง
เปนเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) เจาหนาที่ผูมีอํานาจสั่งการหรือมอบหมายใหเอกชนปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเอกชนซึ่งไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดังกลาว
(๑๔) ผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง แลวแตกรณีในกรณีที่
ผู ทําคําสั่ งทางปกครองเปนเจาหนาที่อื่นนอกจากที่กําหนดไวขางตน
(๑๕) เจาหนาที่ ผู ทําคําสั่ งทางปกครองนั้ นเอง ในกรณีที่ ผู ทําคําสั่ งทางปกครองเปนผู ซึ่ งไมมีผูบังคับ
บัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุม

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

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักการของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประสงคใหมีการอุทธรณในกรณีที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองไมเห็นดวย
กับคําอุทธรณไดเพียงหนึ่ งชั้ น กอนที่จะนําคดีขึ้นวินิจฉัยยังองคกรที่ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง
ทั้ งนี้ เพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาแกไขหรือทบทวนคําสั่งทางปกครองใหถูกตอง และเปกาสให
ดโอ
ประชาชนได รั บความเป นธรรม กอนที่ จะนําคดี ขึ้ นวิ นิจฉั ยยั งองค กรที่ มี อํานาจพิ จารณาวินิ จฉัยคดี ปกครองดั
กล าวดง วย
และโดยที่ มาตรา๔๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง .พศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหเจาหนาที่
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวง ดังตอไปนี้
ใหคําสั่งทางปกครองที่แสดงใหทราบโดยทางเสียง แสงหรือสัญญาณที่สามารถทําใหรับรูถึงคําสั่ง
ทางปกครองนั้นไดทันที เปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลเมื่อไดแจง

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

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากโดยทั่วไปการแจงคําสั่งทางปกครอง
ตามพระราชบั ญญั ติ วิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง.ศ.พ๒๕๓๙ อาจกระทําด วยวาจาหรื อหนั งสื อ แต มี คําสั่ งทางปกครอง
บางประเภทที่แสดงใหทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น ซึ่งตองมีผลทันทีและโดยที่มาตรา๖๘ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหคําสั่งทางปกครองที่แสดงใหทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหมีผลเมื่อไดแจง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แหงพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การคัดคานวาเจาหนาที่ผูใดจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องใดไมไดตามมาตรา๑๓
หรือตามมาตรา ๑๖ ใหคูกรณีทําคําคัดคานเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ผูนั้น โดยระบุขอคัดคานพรอมดวยขอเท็จจริง
และขอกฎหมายที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานนั้นดวย
ข อ ๒ การยื่ นหนั งสื อคั ดค าน ต องกระทําก อนได รั บแจ งคําสั่ งทางปกครอง โดยคู กรณี จะยื่ นด วยตนเอง
หรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได
ขอ ๓ ในกรณีที่มายื่นหนังสือคัดคานดวยตนเอง คูกรณีจะยื่นตอเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานนั้นเอง
หรื อผู บังคั บบั ญชาของเจ าหน าที่ ซึ่ งถู กคั ดค าน เจ าหน าที่ สารบรรณ หรือเจ าหนาที่ คนหนึ่ งคนใดในหน
านทีว่ เยง
จาหน าที่
ซึ่งถูกคัดคานสังกัดก็ได
ขอ ๔ ในกรณีที่ สงหนังสือคั ดคานทางไปรษณีย ตอบรับ ใหจาหน าซองถึงเจาหนาที่ ซึ่ งถู กคัดคานหรือ
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคาน เจาหนาที่สารบรรณ หรือเจาหนาที่คนหนึ่งคนใดในหนวยงานที
่เจาหนาที่
ซึ่งถูกคัดคานสังกัดก็ได
ขอ ๕ เมื่อไดรับหนังสือคัดคานแลว ใหผูรับจัดใหมีการประทับตรารับ และลงทะเบียนรับไวเปน
หลั กฐานในวั นที่ รั บหนั งสื อคั ดค านตามระเบี ยบว าด วยงานสารบรรณ และในกรณี ที่ คู กรณี ยื่ นหนั งสื อคั ดยตนเอง
ค านด ว
ใหผูรับออกใบรับหรือจัดใหออกใบรับใหดวย
ขอ ๖ ในกรณีที่ผูรับหนังสือคัดคานมิใชเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคาน ใหผูรับนั้นแจงการรับพรอมทั้ง
หนังสือคัดคานใหเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการรุงขึ้น
ขอ ๗ เมื่อเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานไดรับหนังสือคัดคานตามขอ๓ หรือขอ ๖ แลวใหเจาหนาที่ซึ่ง
ถูกคัดคานปฏิบัติดังนี้
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(๑) ในกรณี ที่ ถู กคั ดค านเพราะเหตุ มี ส วนได เสี ยตามมาตรา
๑๔ ให หยุ ดการพิ จารณาเรื่ องนั้ นไว ก อน
และสงหนังสือคั ดค านพรอมคําชี้ แจงไปยั งผู บังคับบัญชาเหนื อตนขึ้ นไปชั้ นหนึ่ งภายในห าวันทําการ  บเพืั ง่ อคัผูบบัญชา
ดังกลาวจะไดพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
(๒) ในกรณีที่ ถูกคัดคานเพราะเหตุตามมาตรา๑๖ ถ าเห็นวาตนมีเหตุตามที่ ถูกคัดคานใหปฏิบัติ
ตาม (๑) แตถาเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่ถูกคัดคาน จะทําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ได แตตองแจงใหผูบังคับชาบัญ
เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบเพื่อพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเหนือเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานขึ้นไปชั้นหนึ่งไมมีอํานาจพิจารณาและสั่งการ
ให ผู บั งคั บบั ญชาดั งกล าวเสนอหนั งสื อคั ดค านและคําชี้ แจงให ผู บั งคั บบั ญชาซึ่ งมี อํานาจพิ จารณาสัื่ อ่ งมีการเพ
คําสั่ งต อไป
ขอ ๘ ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๗ พิจารณาสั่งการโดยไมชักชา ทั้งนี้ ไมเกินหาวันทําการนับแต
วันไดรับหนังสือคัดคานและคําชี้แจงจากเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคาน
ในการพิ จารณาคําคั ดค าน ผู บั งคั บบั ญชาตามวรรคหนึ่ งอาจตรวจสอบข อเท็ จจริ งได ตามความเหมาะสม
โดยไมผูกพันกับคําคัดคานหรือพยานหลักฐานของคูกรณี
ในกรณีที่ พิจารณาเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลเพียงพอ ใหผูบังคับบัญชาสั่งใหเจาหนาที่ ซึ่งถูกคัดคาน
พนจากหนาที่ในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่ทําใหถูกคัดคาน และสั่งใหเจาหนาที่อื่นซึ่งมีอํานาจพิจารณา
ทางปกครองในเรื่ องนั้ นหรือเจาหนาที่ อื่ นซึ่ งตามกฎหมายอาจเปนผู ทําหนาที่ แทนได เขาทําหน าที่ นแจ
ั้ นและ
งใหคู กรณี
ทราบโดยไมชักชา
ในกรณีที่ พิจารณาเห็ นวาคําคัดค านมี เหตุผลไมเพียงพอ ให ผู บั งคับบั ญชาสั่ งยกคําคัดค านและแจงให
คูกรณีทราบโดยไมชักชา
การพิจารณาสั่งการของผู บังคับบัญชาตามวรรคสามและวรรคสี่ไมตัดอํานาจผูบังคับบัญชาในระดับ
ที่สูงกวาที่จะพิจารณาสั่งการในเรื่องดังกลาว

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

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง .พศ. ๒๕๓๙ บัญญัติวาการยื่ นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน
และการสั่ งใหเจาหนาที่ อื่ นเขาปฏิบัติหนาที่ แทนเจาหนาที่ ซึ่ งถูกคัดคาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑิธแีกละว
ารที่ กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๖ มาตรา ๑๕ วรรคสี่ และมาตรา๑๖ วรรคสาม แหงพระราชบั ญญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การคัดคานวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณา
ทางปกครองจะทําการพิจารณาทางปกครองเรื่องใดไมไดตามมาตรา ๑๓ ใหทําคําคัดคานถึงประธานกรรมการ
แตถาเปนการคัดคานตามมาตรา๑๖ ใหทําคําคัดคานถึงผูถูกคัดคาน
การคั ดคานตามวรรคหนึ่ งใหทําเปนหนั งสือโดยระบุข อคัดค านพรอมดวยข อเท็จจริงและขอกฎหมาย
ที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือนั้นดวย
ขอ ๒ การยื่ นหนังสือคัดคาน คูกรณีจะยื่ นดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได แตตองกอน
ไดรับแจงคําสั่งทางปกครอง
ข อ ๓ ในกรณี ที่ มายื่ นหนั งสื อคั ดค านด วยตนเอง คู กรณี จะยื่ นตอผู ถู กคั ดค าน กรรมการคนหนึ่ งคนใด
หรือหนวยงานธุรการของคณะกรรมการก็ได
ขอ ๔ ในกรณีที่สงหนังสือคัดคานทางไปรษณียตอบรับ ใหจาหนาซองถึงประธานกรรมการ
กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหนวยงานธุรการของคณะกรรมการก็ได
ขอ ๕ เมื่อไดรับหนังสือคัดคานแลว ใหผูรับจัดใหมีการประทับตรารับ และลงทะเบียนรับไว
เปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือคัดคานตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และในกรณีที่คูกรณียื่นหนังสือคัดคนา
ดวยตนเอง ใหผูรับออกใบรับหรือจัดใหออกใบรับใหดวย
ขอ ๖ ในกรณีที่ผูรับหนังสือคัดคานมิใชประธานกรรมการหรือผูถูกคัดคาน ใหผูนั้นแจงการรับ
พรอมทั้งหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการหรือผูถูกคัดคาน แลวแตกรณี ทราบโดยไมชักชา
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ขอ ๗ เมื่อไดรับหนังสือคัดคานตามขอ๓ หรือขอ ๖ แลวแตกรณี ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีคัดค านตามมาตรา๑๕ ให ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่ อพิจารณา
เหตุคัดคานนั้น
(๒) ในกรณีคัดคานตามมาตรา ๑๖ ถาผูที่ถูกคัดคานเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่ถูกคัดคาน
จะทําการพิจารณาเรื่ องตอไปก็ได แตต องแจงให ประธานกรรมการทราบเพื่ อเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณ
า
เหตุคัดคานนั้น
ขอ ๘ ในการพิจารณาคําคัดคาน คณะกรรมการจะตองใหโอกาสผูถูกคัดคานชี้แจงขอเท็จจริงและ
ตอบขอซักถาม และคณะกรรมการอาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไมผูกพัน
กับคําคัดคานหรือคําชี้แจงของผูถูกคัดคานหรือพยานหลักฐานของคูกรณี
เมื่อที่ประชุมมีมติเปนประการใดแลว ใหประธานกรรมการแจงมติที่ประชุมใหผูถูกคัดคานและ
คูกรณีทราบโดยไมชักชา

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

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา๑๕ วรรคสี่ และมาตรา ๑๖ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติวา การยื่นคําคัดคานและการพิจารณา
คําคัดคานกรรมการในคณะกรรมการที่ มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

285

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาหนาที่
ผูมีอํานาจทําคําสั่งทางปกครองในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาคใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๒ การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาหนาที่
ผูมอี ํานาจทําคําสั่ งทางปกครองในราชการบริ หารสวนท องถิ่ น ให เป นไปตามกฎหมายที่ จัดตั้ งราชการสวนท องถิ้ น่ นๆนั
ขอ ๓ การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาหนาที่
ผูมอี ํานาจทําคําสั่ งทางปกครองในสั งกั ดรัฐวิ สาหกิ จหรื อหน วยงานอื่ นของรั ฐ ให เป นไปตามกฎหมายที่ จั ดตัสาหกิ
้ งรั ฐวิจ
หรื อหนวยงานอื่นของรัฐนั้น ๆ
ขอ ๔ การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาหนาที่
ในระหวางหนวยงานตามขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ ที่มีฐานะเปนนิติบุคคล ใหเปนไปตามความตกลงระหวาง
หนวยงานนั้น
ความตกลงตามวรรคหนึ่ ง ให ทําเป น หนั งสื อและกําหนดตําแหน งของเจ าหน าที่ ที่ จะมอบ
และรับมอบอํานาจไวในขอตกลงนั้นดวย
ใหไว ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
วิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บั ญญัติ ใหเจ าหนาที่ ผู มี อํานาจที่ จะพิ จารณาใช มาตรการบั งคั บทางปกครอง
อาจมอบอํานาจใหเจาหนาที่ซึ่งอยูใตบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่อื่นเปนผูดําเนินการได จึงจําเปนต องออกกฎ
กระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของผูอยูใตบังคับของคําสั่งทางปกครอง ใหเปนอํานาจของเจาหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลั ดกระทรวง หรื อปลัดทบวง ในกรณีที่ ผู ทําคําสั่ งทางปกครองเปน
เจาหนาที่ในสังกัดของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานปลัดทบวง
แลวแตกรณี
(๒) อธิ บดี หรื อหั วหนาสวนราชการที่ มี ฐานะเป นกรม ในกรณี ที่ ผู ทําคําสั่ งทางปกครองเปนเจ าหน าที่
ในสังกัดของกรมหรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี
(๓) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ของราชการสวนภูมิภาค
ในจังหวัด
(๔) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
เปนเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณี
(๕) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ
ปลัดเมืองพัทยา ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง องคการบริหารสวนจังหวัด หรือเมืองพัทยา แลวแตกรณี
(๖) ผู บริ หารหรือคณะผู บริหารท องถิ่ นอื่ นนอกจาก
(๕) โดยความเห็ นชอบของผู วาราชการจั งหวั ด
ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถิ่น
(๗) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเอกชน ซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
(๘) เจ าหนาที่ ผู มี อํานาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แล วแต กรณี
ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเอกชนซึ่งไดรับแตงตั้งหรือไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดังกลาว
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ขอ ๒ ในกรณีที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามขอ ๑ เปนผูทําคําสั่งทางปกครอง ใหเจาหนาที่ดังกลาว
แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกค
รอง
ขอ ๓ ความในขอ ๑ และขอ ๒ มิใหใชบังคับกับกรณีที่กฎหมายใดกําหนดเรื่องผูมีอํานาจสั่งยึด
หรืออายัดหรือขายทอดตลาดไวโดยเฉพาะ
ใหไว ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา๕๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติวา ผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เจาหนาที่ผูมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองในกรณีที่ผูอยูในบังคับของคําสั่ง
ทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามไดแก
(๑) รั ฐมนตรี มี อํานาจกําหนดจํานวนค าปรั บทางปกครองได ไม เ กิ นสองหมื่ นบาทต อวั น
สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร
(๒) คณะกรรมการตามกฎหมายมี อํานาจกําหนดจํานวนค าปรั บทางปกครองได ไ ม เกิ น
สองหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร
(๓) ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเทียบเทาปลัดกระทรวง
หรืออธิบดี มีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนรืหอ
ไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร
(๔) ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทาง
ปกครองได ไม เกินหนึ่ งหมื่ นหาพันบาทต อวั น สําหรั บการฝ าฝ นหรื อไมปฏิ บั ติตามคําสั่ งทางปกครองทีเขตจั
่ อยู ในงหวั ด
หรือเขตกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
(๕) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองที่อยูในเขตจังหวัด
(๖) นายอําเภอมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองได ไมเกินหนึ่ งหมื่ นบาทตอวัน สําหรับ
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองที่อยูในเขตอําเภอ
(๗) ผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครอง
ไดไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองที่อยูในเขตอํานาจ
(๘) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครอง
ไดไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองทุกทองที่ทั่วราชอาณา
จักร
(๙) พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกิน
หาพันบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองที่อยูในเขตอํานาจ
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(๑๐) เอกชนซึ่งไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐอาจใชมาตรการปรับทางปกครองได
สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร โดยเสนอใหรัฐมนตรีผูรักาการ
ษ
ตามกฎหมาย เปนผู พิจารณากําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองเปนรายกรณีไป แตทั้งนี้ ไมเกินหนึ่ งหมื่ นบาทตอวัน
ขอ ๒ ในกรณีที่เจาหนาที่ตามขอ ๑ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เห็นวาการ
กําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองตามอํานาจที่ มีอยู ไม เพียงพอที่ จะทําใหบรรลุตามวัตถุ ประสงค เจาหนาจเสนอ
าที่ อ
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแลซึ่งมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองสูงกวาตน
เปนผูกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองก็ได
ขอ ๓ ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองดําเนินการบังคับใหมีการชําระ
คาปรับทางปกครองทุกสิบหาวัน
ขอ ๔ ใหเจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูที่ชําระคาปรับไวเปนหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินใหมีขอความแสดงวาเปนคาปรับทางปกครองตามกรณีใดและใหบันทึกการชําระ
คาปรับทางปกครองไวในตนเรื่องดวย

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

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๘ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติใหเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองในแตละระดับมีอํานาจ
กําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองเพื่ อบังคับแกผู ฝาฝนหรือ ไมปฏิบัติตามคําสั่ งทางปกครอง จึงจําเปนออกกฎ
ตอง
กระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา๖ และมาตรา ๗๐ แห งพระราชบั ญญั ติ วิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองออกกฎกระทรวง
ไวดังตอไปนี้
เจาพนักงานที่จะเปนพยานในการวางหนังสือหรือปดหนังสือเพื่อแจงคําสั่งทางปกครอง การนัด
พิจารณา หรือการอยางอื่นที่จะตองแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ ในกรณีที่ผูรับไมยอมรับหรือไมมีผูรได
ับ แก
(๑) เจาพนักงานตํารวจ
(๒) ขาราชการสวนกลาง
(๓) เจาพนักงานผูมีหนาที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ไดแก
(ก) กํานัน
(ข) แพทยประจําตําบล
(ค) สารวัตรกํานัน
(ง) ผูใหญบาน
(จ) ผูชวยผูใหญบาน
(ฉ) ขาราชการสวนทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น
(ช) ขาราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด

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

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญั ติวา การวางหนังสื อหรือปดหนังสือหากได กระทําตอหนาเจาพนั กงานตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเปนพยานใหถือวาไดมีการแจงคําสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอยางอื่น
ที่เจาหนาที่ตองแจงแลว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
อาศัยอํานาจตามความใน (๒) ของบทนิยาม “คําสั่งทางปกครอง” ในมาตรา ๕ และมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหการดําเนินการของเจาหนาที่ดังตอไปนี้ เปนคําสั่งทางปกครอง
๑. การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือใหสิทธิประโยชนในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การสั่งรับหรือไมรับคําเสนอขาย รับจาง แลกเปลี่ยน ใหเชา ซื้อ เชา หรือใหสิทธิ
ประโยชน
(๒) การอนุมัติสั่งซื้อ จาง แลกเปลี่ยน เชา ขาย ใหเชา หรือใหสิทธิประโยชน
(๓) การสั่ งยกเลิ กกระบวนการพิ จารณาคําเสนอหรื อการดําเนิ นการอื่ นใดในลั กษณะเดี ยวกั น
(๔) การสั่งใหเปนผูทิ้งงาน
๒. การใหหรือไมใหทุนการศึกษา

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

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่คําสั่ งของเจาหนาที่ ในบางกรณีอาจมีปญหาการ
ตีความวาเปนคําสั่งทางปกครองหรือไม และคําสั่งดังกลาวมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคลค
และประโยชนสาธารณะ เพื่อใหการออกคําสั่งที่เปนปญหานี้ดําเนินไปดวยความเปนธรรม สมควรกําหนดใหเปน
คําสั่ งทางปกครอง ตามมาตรา๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง .พศ. ๒๕๓๙ จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้
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พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒”

พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติ
“หนวยงานทางปกครอง” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทาง
ปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา
(๑) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง
(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายใหอํานาจในการ
ออกกฎ คําสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล และ

๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๙๔ ก/หนา ๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒
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(๓) บุคคลที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาของรัฐ
ตาม (๑) หรือ (๒)
“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่ จัดตั้ งขึ้นตามกฎหมายที่ มีการจัด
องคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย
“ตุลาการศาลปกครอง” หมายความวา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นตน
“ก.ศป.” หมายความวา คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
“คู กรณี” หมายความว า ผู ฟ องคดี ผู ถู กฟ องคดี และให หมายความรวมถึ งบุ คคลหน วยงานทางปกครอง
หรื อเจ าหน าที่ ของรั ฐซึ่ งเข ามาเป นคู กรณี ด วยการร องสอด ไม ว าจะโดยความสมั ครใจเอง หรื อโดยถู กศาลปกครอง
คําสั่ ง
เรียกเขามาในคดี ทั้ งนี้ เนื่ องจากเปนผู มีสวนไดเสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้ นและเพื่ อประโยช
นแหงการ
ดําเนินกระบวนพิจารณา ใหรวมถึงผูมีสิทธิกระทําการแทนดวย
“คําฟอง” หมายความวา การเสนอขอหาตอศาลไมวาจะไดเสนอตอศาลปกครองชั้นตนหรือศาล
ปกครองสูงสุด ไมวาจะไดเสนอในขณะที่เริ่ มคดีโดยคําฟองหรือคํารองขอ หรือเสนอในภายหลังโดยคําฟองเพิ
เติ่มม
หรือแกไข หรือฟองแยง หรือโดยสอดเขามาในคดีไมวาดวยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีคําขอให
พิจารณาใหม
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ
ข อบั งคั บ หรื อบทบั ญญั ติ อื่ นที่ มี ผลบั งคั บเป นการทั่ วไป โดยไม มุ งหมายให ใช บั งคั บแก กรณี ใดหรืเป
อบุนคการเฉพาะ
คลใด
“สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่ คู สัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่ งเปนหนวยงาน
ทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการ
สาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรา ๔

ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ บรรดาระเบี ยบ ข อบั งคั บ หรื อประกาศที่ ออกโดยที่ ประชุ มใหญ ตุ ลาการในศาลปกครอง
สูงสุดหรือ ก.ศป. หรือ ก.ศป. โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖ ระเบียบของที่ ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๔ และ
มาตรา ๖๖ ตองสงใหสภาผูแทนราษฎรในวันที่ออกระเบียบดังกลาว เพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบได
ถ าต อมามี การเสนอญั ตติ และสภาผู แทนราษฎรมี มติ ภายในสามสิ บวั นนั บแต วั นที่ ส งระเบี ยบดั งกล าว ใหนราษฎร
สภาผู แท
ด วยคะแนนเสี ยงไม น อยกว ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนสมาชิ กทั้ งหมดเท าที่ มี อยู ให ยกเลิ กระเบี ยบใดไม วดหรื
 าทั้ งหม
อบางส วน
ใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดําเนินการใหเปนไปตามนั้น
กําหนดวันตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม
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หมวด ๑
การจัดตั้งและเขตอํานาจศาลปกครอง
มาตรา ๗ ศาลปกครองแบงออกเปนสองชั้น คือ
(๑) ศาลปกครองสูงสุด
(๒) ศาลปกครองชั้นตน ไดแก
(ก) ศาลปกครองกลาง
(ข) ศาลปกครองในภูมิภาค
มาตรา ๘ ใหจัดตั้งศาลปกครองสูงสุดขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกลเคียง
ใหจัดตั้งศาลปกครองกลางขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกลเคียงโดยมีเขตตลอด
ทองที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
ในระหว างที่ ศาลปกครองในภูมิ ภาคยังมิ ได มีเขตอํานาจในทองที่ ใดให ศาลปกครองกลางมีเขตอํานาจ
ในทองที่นั้นดวย
บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอํานาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสามจะยื่นฟองตอ
ศาลปกครองกลางก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของศาลนั้นที่จะไมรับพิจารณาพิพากษาคดีที่ยื่นฟองเชนนั้นได
เวนแตคดีที่โอนมาตามหลักเกณฑของการพิจารณาคดีปกครอง
การจัดตั้งและการกําหนดเขตอํานาจของศาลปกครองในภูมิภาค ใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ
โดยคํานึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะกําหนดใหเขตอํานาจศาลปกครอง
ในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได
ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค จะเปดทําการเมื่ อใดใหประธาน
ศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันเปดทําการของศาลปกครอง
มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) คดี พิ พาทเกี่ ยวกับการที่ หนว ยงานทางปกครองหรื อเจาหน าที่ ของรัฐ กระทําการโดย
ไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจ หนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไม ถูกตองตามรูปแบบขั้ นตอน หรือวิ ธีการอันเประนสา
สําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใช
ดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) คดีพิพาทเกี่ ยวกับการที่ หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ ของรัฐละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
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(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๕) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาล
เพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
เรื่องดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(๒) การดําเนิ นการของคณะกรรมการตุ ลาการตามกฎหมายว าด วยระเบี ยบข าราชการฝ ายตุ ลาการ
(๓) คดีที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น
มาตรา ๑๐ ศาลปกครองชั้ นตนมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ อยู ในอํานาจศาลปกครอง เวนแต
คดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๑๑ ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี้
(๑) คดีพิพาทเกี่ ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามที่ ที่ ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนด
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะ
รัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๓) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด
(๔) คดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
หมวด ๒
ตุลาการศาลปกครอง
มาตรา ๑๒ ในศาลปกครองสูงสุด ใหมีตําแหนงตุลาการศาลปกครอง ดังตอไปนี้
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(๒) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(๓) ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
(๔) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ทั้งนี้ ตามจํานวนที่ ก.ศป. กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
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มาตรา ๑๓ ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร สังคม
ศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่ ก.ศป. กําหนด และ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) เป นหรื อเคยเป นกรรมการร างกฎหมาย กรรมการวิ นิ จฉั ยร องทุ กข หรื อกรรมการกฤษฎี กา
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครอง
ชั้นตน
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือเทียบเทา
หรือ ตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด
(ง) รั บราชการหรื อเคยรั บราชการในตําแหน ง ไม ต่ํา กว าอั ยการพิ เ ศษประจําเขต
หรือเทียบเทา
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาหรือตําแหนง
อื่นในหนวยงานของรัฐที่เทียบเทาตามที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด
(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยหรือศาสตราจารยพิเศษ
(ช) เปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพทนายความไมนอยกวายี่สิบป และมีประสบการณ
ในคดีปกครองตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๔ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตองไมมีลักษณะตองหามในขณะดํารงตําแหนง
ดังตอไปนี้
(๑) เปนขาราชการอื่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือ
ผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เปนกรรมการในหนวยงานของรัฐ เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.ศป.
(๖) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือที่ปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายกัน
ในหางหุนสวนบริษัท
(๗) เป นทนายความหรื อประกอบอาชี พหรื อวิ ชาชี พอย างอื่ นหรื อดํารงตําแหน ง หรื อประกอบการใดๆ
อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่ ก.ศป. กําหนด
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มาตรา ๑๕ ให ก.ศป. พิ จารณาคั ดเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติตามมาตรา
๑๓ และมี ความเหมาะสม
ที่จะแตงตั้ งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวใหเสนอรายชื่อตอนายกรัฐมนตรีและใหนายกรัฐมนตรีนํารายช
ื่อ
ดังกลาวเสนอขอความเห็นชอบตอวุฒิสภาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อ เมื่อไดรับความเห็นชอบแล
วให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ให ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งเปนประธานศาลปกครองสูงสุด
แลวใหเสนอชื่ อตอนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีนําเสนอขอความเห็นชอบตอวุฒิสภาภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับการเสนอชื่อ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง
การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนใดใหดํารงตําแหนงรองประธานศาลปกครองสูงสุด
และตุ ลาการหั วหน าคณะศาลปกครองสู งสุ ด ให.ศป.
ก พิ จารณาคั ดเลื อก แล วให นายกรั ฐมนตรี นําความกราบบั งคมทู ล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
วิธีการคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหนา
คณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ใหเปนไปตามระเบียบที่ .กศป. กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๑๖ ผูซึ่งไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหดํารงตําแหนงตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ผูใดมีลักษณะตองหามตามมาตรา๑๔ ตองลาออกจากการที่เปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานให
เป นที่ เชื่ อได วาตนไดเลิ กประกอบอาชี พหรือวิชาชี พหรือการใดๆ อันมี ลักษณะตองหามดั งกลาวแลวต อนายกรั
ฐมนตรี
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ
มาตรา ๑๗ ในศาลปกครองชั้นตนแตละศาล ใหมีตําแหนงตุลาการศาลปกครอง ดังตอไปนี้
(๑) อธิบดีศาลปกครองชั้นตน
(๒) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน
(๓) ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
(๔) ตุลาการศาลปกครองชั้นตน
ทั้งนี้ ตามจํานวนที่ ก.ศป. กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
มาตรา ๑๘ ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองชั้นตนตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป
(๓) เปนผู ทรงคุณวุ ฒิในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร
สังคมศาสตร หรือในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. กําหนด และ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเปนพนักงานผูรับผิดชอบสํานวน หรือเลขานุการ
กรรมการรางกฎหมายในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมนอยกวาสามป
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(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงพนักงานคดีปกครอง
ในระดับที่ ก.ศป. กําหนด
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาล
แพงหรือศาลอาญาหรือเทียบเทา หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง
(ง) รั บราชการหรื อเคยรั บราชการไม น อยกว าสามป ในตําแหน งอั ยการจั งหวั ดหรื อเที ยบเท า
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการ
พลเรือนระดับ ๘ หรือตําแหนงอื่นในหนวยงานของรัฐที่เทียบเทา ทั้งนี้ ตามที่ .กศป. ประกาศกําหนด
(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยพิเศษไมนอยกวาสามป
(ช) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหนวยงาน
ของรัฐนับแตสําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวาสิบป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากฎหมาย
มหาชนและรับราชการในหนวยงานของรัฐนับแตสําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวไมนอยกวาหกป
(ซ) เป นหรื อเคยเป นผู ประกอบวิ ชาชี พทนายความไม น อยกว าสิ บสองป และมี ประสบการณ
ในคดีปกครองตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด
ใหนําความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกตุลาการในศาลปกครองชั้นตนโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ให ก.ศป. พิจารณาคัดเลื อกบุคคลที่ มีคุณสมบัติตามมาตรา๑๘ และมีความเหมาะสม
ที่ จะแตงตั้ งเปนตุลาการในศาลปกครองชั้ นตน แลวใหเสนอรายชื่อตอนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีนําามคว
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ให ก.ศป. พิ จารณาคั ดเลื อกตุ ลาการในศาลปกครองชั้ นต น เพื่ อดํารงตําแหน งอธิ บดี ศาลปกครองชั้ นต น
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน และตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน แลวใหเสนอรายชื่อตอนายกรัฐมนตรี
และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ให นําความในมาตรา๑๕ วรรคสี่ มาใช บังคั บแก การแตงตั้ งตุ ลาการในศาลปกครองชั้ นต นโดยอนุ โลม
มาตรา ๒๐ กอนเขารับหนาที่ตุลาการศาลปกครองครั้งแรก ตุลาการศาลปกครองตองถวายสัตย
ปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระ
มหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อใหเิดก
ความยุติธรรมแกประชาชน และความสงบสุขแหงราชอาณาจักรทั้ งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ งการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเป นประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ
”
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มาตรา ๒๑ ตุลาการศาลปกครองพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สิ้ นปงบประมาณที่ ตุลาการศาลปกครองผู นั้ นมีอายุครบหกสิบหาปบริบู รณ เวนแตจะผานการ
ประเมินสมรรถภาพใหดํารงตําแหนงตอไปตามมาตรา ๓๑
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสม
ประกอบ
(๗) เปนโรคหรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่ จะเปนตุลาการศาลปกครองตามที่ ระบุไว
ในประกาศที่ ก.ศป. กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(๘) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๒๒
(๙) ถูกไลออกตามมาตรา ๒๓
การพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งนอกจาก (๑) ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนง
มาตรา ๒๒ ตุลาการศาลปกครองตองประพฤติตนตามวินัยแหงการเปนตุลาการศาลปกครอง
ตามที่ ก.ศป. กําหนด
ก.ศป. อาจมีมติใหตุลาการศาลปกครองผูใดออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข าราชการ ได ในกรณี ที่ กฎหมายดั งกล าวบั ญญั ติ ให ผู ถู กสั่ งให ออกมี สิ ทธิ ได รั บบําเหน็ จบํานาญ
ารใหแต
ออกจาก
ก
ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนใหทําไดในกรณีดังตอไปนี้ดวย
(๑) ปฏิบัติหนาที่บกพรองอยางรายแรงหรือประพฤติตนไมสมควรตามที่กําหนดในวินัยแหง
การเปนตุลาการศาลปกครอง
(๒) หย อนความสามารถในอั นที่ จะปฏิ บั ติ หน าที่ ราชการ หรื อเจ็ บป วยไม อาจปฏิ บั ติ หน าที่ ราชการได
โดยสม่ําเสมอแตไมถึงเหตุทุพพลภาพ
(๓) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๔) มีกรณีตามมาตรา ๒๑ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจมีมติไลตุลาการศาลปกครองออกไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามที่กําหนดในวินัยแหงการเปนตุลาการศาลปกครอง
(๓) ไดรั บโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
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มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาใหตุลาการศาลปกครองพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒)
หรื อ(๔) ประกอบกั บมาตรา๒๑ (๔) หรื อ(๗) หรื อตามมาตรา๒๓ (๑) หรื อ(๒) ให ก.ศป. ตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
ประกอบดวยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้ นตนจํานวนสี่ คน และกรรมการขาราชการ
พลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนซึ่งไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ เพื่อทําการสอบสวน
ในการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลใด
ใหขอเท็จจริง ใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนได
ในระหวางการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ถา ก.ศป. เห็นวาการใหผูถูกสอบสวนหรือ
พิจารณาปฏิบัติหนาที่ตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการจะมีมติใหพักราชการก็ได
การใหพั กราชการนั้ น ให พักตลอดเวลาที่ สอบสวนหรือพิจารณา เมื่ อสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จแลว
ถาปรากฏวาผูถูกใหพักราชการมิไดกระทําการตามที่ถูกสอบสวนหรือพิจารณา ก็ใหผูนั้นคงอยูในราชการตามเ
ดิม
วิธีการสอบสวนและสิทธิของผูถูกกลาวหาและบุคคลที่เกี่ยวของใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ศป.
กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๒๕ ตุลาการศาลปกครองผูใดพนจากตําแหนงไปโดยมิไดมีความผิดและมิใชเปนการ
พนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๕) มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจพิจารณาคัดเลือกผูนั้น
ใหกลับเขารับราชการเปนตุลาการศาลปกครองในตําแหนงไมสูงกวาตําแหนงเดิมหรือเทียบเทาก็ได ถาผูนั้ น
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ แลวแตกรณี
มาตรา ๒๖ ตุลาการศาลปกครองผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ ใหยื่นหนังสือขอลาออก
เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งอนุญาตแลวใหถือวาพนจากตําแหนง
ในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองลาออกเพื่อดํารงตําแหนงที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญ ตําแหนงทาง
การเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ใหการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ผูนั้นลาออก
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นวาจําเปน เพื่ อประโยชนแก
ทางราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินสามเดือน นับแตวันที่ขอลาออกก็ได
มาตรา ๒๗ การยายตุลาการศาลปกครองผูใดไปดํารงตําแหนงอื่นในศาลปกครองจะตองไดรับ
ความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผูนั้น และใหประธานศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจแตงตั้งได โดยความ
เห็นชอบของ ก.ศป. ตามระเบี ยบที่ ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ ประชุมใหญ ตุลาการในศาลปกครองสู งสุด
ความในวรรคหนึ่ งมิ ให ใช บั งคั บกับการเลื่ อนตําแหน งใหสู ง ขึ้ น หรื อเปน การย ายประจําป
หรือเปนกรณีที่อยูในระหวาง ถูกดําเนินการทางวินัย หรือตกเปนจําเลยในคดีอาญาที่ศาลมีคําสั่งประทับฟงแล
อ ว
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มาตรา ๒๘ ประธานศาลปกครองสู งสุ ดต องรั บผิ ดชอบให งานของศาลปกครองเป นไปโดยเรี ยบร อย
ตามระเบียบที่ ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยมีรองประธาน
ศาลปกครองสูงสุดชวยปฏิบัติหนาที่ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย
อธิบดีศาลปกครองชั้นตนตองรับผิดชอบใหงานของศาลนั้นเปนไปโดยเรียบรอยตามระเบียบที่
ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ ประชุมใหญตุ ลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยมีรองอธิบดีศาลปกครองชั้ นตน
ชวยปฏิบัติหนาที่ตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นตนมอบหมาย
ในกรณี ที่ ตําแหน งประธานศาลปกครองสู งสุ ดหรื ออธิ บดี ศาลปกครองชั้ นต นว างลง หรื อมี แต ไม อาจปฏิ บั ติ
หน าที่ ได ให รองประธานศาลปกครองสู งสุ ดหรื อรองอธิ บดี ศาลปกครองชั้ นต น หรื อตุ ลาการศาลปกครองอื่ นแลรณี
วแต ก
ปฏิบัติหนาที่แทนตามระเบียบที่ ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ผูปฏิบัติหนาที่แทนยอมมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๙ การเปลี่ ยนแปลงตุ ลาการศาลปกครองในองค คณะหนึ่ งองค คณะใดเนื่ องจาก
ตุลาการศาลปกครองผูใดพนจากตําแหนง ถูกพักราชการ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น เจ็บปวย หรืมีเอหตุ
จําเปนอื่นทําใหไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหเปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดําหนด
ก
ตุลาการศาลปกครองซึ่งเขามาแทนที่ตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจตรวจสํานวนและลงลายมือชื่อ
ในคําพิพากษาได
มาตรา ๓๐ ตุลาการศาลปกครองใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามบัญชีทายพระ
ราชบัญญัตินี้
เมื่อเริ่มตนปงบประมาณประจําป ใหตุลาการศาลปกครองแตละคนไดรับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไดรับอยูเปนจํานวนเทากับอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของปที่ลวงมา
ที่กระทรวงพาณิชยคํานวณเพื่อใชในราชการ
ตุลาการศาลปกครองใหได รับค าพาหนะเดินทาง คาที่ พัก และค าใชจ ายอื่ นในกรณี เดินทางไปราชการ
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
เพื่ อประโยชนในการรับบําเหน็จบํานาญ ใหตุลาการศาลปกครองเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ในการนี้ใหสํานักงานศาลปกครองเปนเจาหนาที่ควบคุมการเกษียณอายุของ
ตุลาการศาลปกครอง
มาตรา ๓๑ ให ก.ศป. จั ดให มี การประเมิ นสมรรถภาพในการปฏิ บั ติ หน าที่ ของตุ ลาการศาลปกครอง
ที่จะมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณในปงบประมาณถัดไป
หลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ ตามวรรคหนึ่ ง ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่ ก.ศป. กําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองซึ่ งผานการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึ่ง ใหดํารงตําแหนงตอไปไดจนถึง
วันสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
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มาตรา ๓๒ ใหกรณีที่ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใดไดรับแตงตั้ง
เปนตุลาการศาลปกครองเพื่อประโยชนในการรับบําเหน็จบํานาญ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูนั้น
ในขณะที่ เป นข าราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองส วนท องถิ่ น เป นเวลาราชการของตุ ลาการศาลปกครองผู นั้ น
และให นํากฎหมายว าด วยบําเหน็ จบํานาญข าราชการหรื อกฎหมายว าด วยกองทุ นบําเหน็ จบํานาญข าราชการแล วณี
แต กร
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ เครื่องแบบตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแตงกายใหเปนไปตามที่ ก.ศป.
ประกาศ กําหนด
วันและเวลาทํางาน วันหยุดราชการและการลาหยุดราชการของตุลาการศาลปกครองใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด
มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหตุลาการศาลปกครองเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๓
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
มาตรา ๓๕ กรรมการตุลาการศาลปกครองผูทรงคุณวุฒิใน ก.ศป. ตามมาตรา ๒๗๙ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ตามมาตรา๒๗๙ วรรคหนึ่ ง(๒) ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย
ต องเป นตุ ลาการในศาลปกครองสู งสุดจํานวนหกคนซึ่ งได รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุ ด และเปนตุ ลาการ
ในศาลปกครองชั้นตนจํานวนสามคนซึ่งไดรับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองชั้นตน
(๒) กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ตามมาตรา๒๗๙ วรรคหนึ่ ง(๓) ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย
ตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนเลขานุการของ ก.ศป.
มาตรา ๓๖ การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในการนี้ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิไดรับเลือก โดยแยกเปนประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาล
ปกครองชั้นตนสงไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นตน แลวแตกรณีและใหแจง
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะทําการเลือกไปดวย
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ใหมีคณะกรรมการดําเนินการเลือกประกอบดวยเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ตุลาการศาล
ปกครองสามคน และคณบดีคณะนิติศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามคนซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุด
เปนผู คัดเลือกเปนกรรมการมีหนาที่ ในการดําเนินการเกี่ ยวกับการเลือกกรรมการตุลาการผู ทรงคุณวุ ฒิตามวรร
คหนึ่ ง
การตรวจนับคะแนนและการประกาศผลการเลือก
ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลใหการเลือกเปนไปโดยถูกตองและเรียบรอย
มาตรา ๓๗ การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภา ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจํานวนหกคนตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตอไป
มาตรา ๓๘ การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา๒๗๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยซึ่งไดรับเลือกจากคณะรัฐมนตรี ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะได
รับเลือกตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงมติ
มาตรา ๓๙ กรรมการตุ ลาการศาลปกครองตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ ง (๑) และ (๒)
ใหอยูในตําแหนงคราวละสองปโดยอาจไดรับเลือกใหมไดอีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ถาตําแหนงวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเพื่อใหมีการเลือกซอมภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ตําแหนงวางลง เวนแตวาระการอยูในตําแหนงของกรรมการผู นั้นจะเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการ
เลือกซอมก็ได
กรรมการตุ ลาการศาลปกครองซึ่ ง ได รับเลื อกซ อมให อยู ในตําแหน งเท ากั บวาระที่ เ หลื ออยู
ของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๔๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา
๓๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากตําแหนงตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการในศาลปกครองชั้นตน ในกรณี
ที่เปนกรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๑)
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๔๑ การประชุมของ ก.ศป. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานศาลปกครองสูงสุดไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ ได ใหรองประธานศาลปกครอง
สูงสุดปฏิบัติหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานศาลปกครองสูงสุด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประช
ุมเลือก
กรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
304

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

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

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการใน ก.ศป. วางลง ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตตองมี
กรรมการเหลือพอที่จะเปนองคประชุม
การวินิ จฉัยชี้ ขาดใหถื อเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากันให ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึ้ น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ให ก.ศป. มีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการประชุมและการลงมติ
ให ก.ศป. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใดๆ ไดตามความเหมาะสม
หมวด ๔
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สวนที่ ๑
การฟองคดีปกครอง
มาตรา ๔๒ ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดย
มิ อาจหลี กเลี่ ยงได อั นเนื่ องจากการกระทําหรื อการงดเว นการกระทําของหน วยงานทางปกครองหรื อเจ าหน าทีั ฐ่ ขหรื
องรอ
มีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู ในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา
๙ และการแกไข
หรือบรรเทาความเดือนรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา๗๒
ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายใน
เรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการดังกลาวและไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที
่
กฎหมายนั้นกําหนด
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวากฎหรือการกระทําใดของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมชอบดวยรัฐธรรมนูญใหมีสิทธิเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครองได
ในการเสนอความเห็นดังกลาวผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีสิทธิและหนาที่เสมือนหนึ่งเปนผูมีสิทธิฟองคดี
ตามมาตรา ๔๒
มาตรา ๔๔ การดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟอง การรองสอด การเรียกบุคคลหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ ของรัฐเขามาเปนคู กรณีในคดี การดําเนินกระบวนพิจารณาการรับฟงพยานหลักฐาน และการ
พิพากษาคดีปกครอง นอกจากที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
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มาตรา ๔๕ คําฟองใหใชถอยคําสุภาพและตองมี
(๑) ชื่อและที่อยูของผูฟองคดี
(๒) ชื่อหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของอันเปนเหตุแหงการฟองคดี
(๓) การกระทําทั้ ง หลายที่ เป นเหตุ แห งการฟ องคดี พรอมทั้ งข อเท็ จจริงหรือพฤติ การณ
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว
(๔) คําขอของผูฟองคดี
(๕) ลายมือชื่ อของผู ฟองคดี ถาเปน การยื่ นฟ องคดีแทนผู อื่ น จะต องแนบใบมอบฉั นทะ
ใหฟองคดีมาดวย
คําฟองใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขาใจไดใหสํานักงาน
ศาลปกครอง ใหคําแนะนําแกผู ฟ องคดีเพื่ อดําเนินการแกไขเพิ่ มเติมคําฟ องนั้ นใหถูกตอง ในการนี้ ใวัหนถทีือ่ ยื่ นฟอง
ครั้งแรกเปนหลัก ในการนับอายุความ
ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหลานั้นอาจยื่นคําฟอง
รวมกันเปนฉบับเดียว โดยจะมอบหมายให ผู ฟองคดีคนใดเปนผู แทนของผู ฟ องคดีทุ กคนในการดําเนินคดีตอไดไปก็
ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาการกระทําของผูแทนผูฟองคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคน
การฟองคดีไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟองคดีขอใหสั่ งใหใชเงินหรือสงมอบ
ทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ
สองจุดหาของทุนทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท
ในการดําเนินกระบวนพิจารณา คู กรณีจะดําเนินการทั้ งปวงดว ยตนเองหรื อจะมอบอํานาจ
ใหทนายความหรือบุคคลอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด
เพื่อฟองคดีหรือดําเนินการแทนได
มาตรา ๔๖ คําฟองใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ของศาลปกครอง ในการนี้อาจยื่นคําฟองโดยสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได และเพื่ อประโยชนในการนับอายุความ ใหถือวาวันที่ สงคําฟองแกเจาพนักงานไป
รษณีย
เปนวันที่ยื่นคําฟองตอศาลปกครอง
มาตรา ๔๗ การฟ องคดี ที่ อยู ในเขตอํานาจของศาลปกครองชั้ นต น ให ยื่ นฟ องต อศาลปกครองชั้ นต น
ที่ผูฟองคดีมีภูมิลําเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นตนนั้น
การฟองคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครองสูงสุด ใหยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุด
ในกรณี ที่ ศาลปกครองใดพิ พากษาว าคดี ที่ ฟ องต อศาลปกครองนั้ นอยู ในเขตอํานาจของศาลปกครองอื่ น
ใหสงคําฟองนั้นไปใหศาลปกครองที่มีเขตอํานาจเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีความเห็นขัดแยกังน
ในเรื่องเขตอํานาจศาล ใหศาลปกครองที่รับคําฟองไวหลังสุดเสนอความเห็นตอศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีคําสัใน
่ง
เรื่องเขตอํานาจศาล
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การพิจารณาคดีที่ยื่นไวตอศาลปกครองใดจะตองกระทําในศาลปกครองนั้นตามวันเวลาทําการ
เวนแตในกรณีที่ มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปนหรือเพื่ อความสะดวกของคูกรณี ศาลปกครองจะสั่งใหดําเนินการพิ
ารณา
จ
ในสถานที่อื่นหรือในวันหยุดหรือในวันเวลาใดก็ได
มาตรา ๔๘ ใหประธานศาลปกครองสูงสุดเปนผูประกาศสถานที่ตั้ง และวันเวลาทําการตามปกติ
ของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา
ศาลปกครองแหงหนึ่ งๆ อาจมีสถานที่ ทําการเฉพาะการไดตามจํานวนที่ เหมาะสมตามที่ ประธานศาล
ปกครองสูงสุดจะไดประกาศสถานที่ตั้งและวันเวลาทําการของสถานที่ทําการเฉพาะการในราชกิจจานุเบกษา
ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจกําหนดใหการยื่นฟอง และการดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระทํา ณ สถานที่ทําการเฉพาะการของศาล
ปกครองก็ได
มาตรา ๔๙ การฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รู หรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงาน
ทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจาก
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล แล
วแตกรณี
เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๕๐ คําสั่งใดที่อาจฟองตอศาลปกครองได ใหผูออกคําสั่งระบุวิธีการยื่นคําฟองและ
ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย
ในกรณีที่ปรากฏตอผูออกคําสั่งใดในภายหลังวา ตนมิไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่งใหผูนั้นดําเนินการ
แจงขอความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งใหผูรับคําสั่งทราบโดยไมชักชา ในกรณีนี้ใหระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟอง
เริ่มนับใหมนับแตวันที่ผูรับคําสั่งไดรับแจงขอความดังกลาว
ถาไม มีการแจงใหมตามวรรคสองและระยะเวลาสําหรับยื่ น คําฟองมีกําหนดนอยกวาหนึ่ งป
ใหขยายเวลาสําหรับยื่นคําฟองเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
มาตรา ๕๑ การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแต
วันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
มาตรา ๕๒ การฟ องคดีปกครองที่ เกี่ ยวกับการคุ มครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของบุคคล
จะยื่นฟองคดีเมื่อใดก็ได
การฟองคดี ปกครองที่ ยื่ นเมื่ อพ นกําหนดเวลาการฟองคดีแลว ถ าศาลปกครองเห็นว าคดีที่ ยื่ นฟองนั้ น
จะเป นประโยชน แก ส วนรวมหรื อมี เหตุ จําเป นอื่ นโดยศาลเห็ นเองหรื อคู กรณีมี คําขอ ศาลปกครองจะรั บไว พาก็
ิ จารณ
ได
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มาตรา ๕๓ ในกรณี ที่ คู กรณี ฝ ายหนึ่ งถึ งแก ความตายก อนศาลปกครองพิ พากษาคดี ใหศาลปกครอง
รอการพิจารณาไปจนกวาทายาท ผูจัดการมรดก ผูปกครองทรัพยมรดก หรือผูสืบสิทธิของคูกรณีผูนั้นจะมีคําอข
เข ามาแทนที่ คู กรณี ผู ถึ งแก ความตาย หรื อผู มี ส วนได เสี ยจะมี คําขอเข ามา โดยมี คําขอเข ามาเองหรื่ อศโดยที
าลหมายเรี ยก
ใหเขามา เนื่องจากคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดมีคําขอ คําขอเชนวานี้จะตองยื่นภายในกําหนดหนึ่งปนับแตนที
วั ่คูกรณี
ผูนั้นถึงแกความตาย
ถาไมมีคําขอของบุคคลดังกลาว หรือไมมีคําขอของคู กรณีฝายหนึ่ งฝายใดภายในเวลาที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ศาลปกครองจะมีคําสั่งจําหนายคดีนั้นก็ได
สวนที่ ๒
การดําเนินคดีปกครอง
มาตรา ๕๔ ศาลปกครองสู งสุดต องมีตุ ลาการในศาลปกครองสูงสุ ดอยางนอยห าคน จึงจะเปนองค
คณะพิจารณาพิพากษา
ศาลปกครองชั้นตนตองมีตุลาการในศาลปกครองชั้นตนอยางนอยสามคนจึงจะเปนองคคณะ
พิจารณาพิพากษา
มาตรา ๕๕ การพิจารณาพิพากษาคดีตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วแตตองเปดโอกาส
ใหคู กรณีชี้ แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนตามควรแกกรณีแตการชี้แจงตองทําเปน
หนังสือเวนแตเปนกรณีที่ศาลอนุญาตใหชี้แจงดวยวาจาตอหนาศาล
คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลักฐานที่แตละฝายไดยื่นไวในสํานวน เวนแตกรณีใดมีกฎหมาย
คุ มครองใหไม ต องเป ดเผยหรือศาลปกครองเห็ นว าจําเปนตองไม เป ดเผยเพื่ อมิ ให เกิ ดความเสี ยหายแก กเนิารดํ
นงาน
า
ของรัฐ แตกรณีที่ไมเปดเผยดังกลาว ศาลปกครองจะนํามาใชรับฟงในการพิจารณาพิพากษาคดีไมได
ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงไดตามความ
เหมาะสม ในการนี้ ศาลปกครองจะรับฟงพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเชี่ยวชาญหรือพยานหลักฐานอื่น
นอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีไดตามที่เห็นสมควร
พยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่ศาลปกครองเรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นตอศาล
ปกครองมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ เมื่ อมีการฟ องคดี ต อศาลปกครองใด การจ ายสํานวนคดี ในศาลปกครองนั้ นใหประธาน
ศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ มีการจัดองคคณะที่ มีความเชี่ยวชาญในประเภทคดีดานใดดานหนึ่ งเปนการเฉพาะ
ตองจายสํานวนคดีใหตรงกับความเชี่ยวชาญขององคคณะที่จัดไว
(๒) ในกรณีที่มีการแบงพื้นที่รับผิดชอบคดีขององคคณะ ตองจายสํานวนคดีที่มีมูลคดีเกิดขึ้น
ในพื้นที่ใหแกองคคณะที่จัดไว
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(๓) ในกรณีที่ไมมีการจัดองคคณะตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการจัดไวลักษณะเดียวกันหลาย
องคคณะหรือองคคณะที่ รับผิดชอบคดีดังกลาวมีคดีคางการพิจารณาอยู เปนจํานวนมาก ซึ่ งหากจายสํานวนคดีแกให
องคคณะนั้นจะทําใหคดีลาชาหรือกระทบกระเทือนตอความยุติธรรม ใหจายสํานวนคดีโดยใชวิธีการใดที่ไมอาจ
คาดหมายไดลวงหนาวาจะจายสํานวนคดีใหแกองคคณะใด
เมื่ อองคคณะในศาลปกครองใดไดรับสํานวนคดี แลว ใหตุลาการหัวหน าคณะศาลปกครองสูงสุดหรือ
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตนในองคคณะนั้น แลวแตกรณี แตงตั้งตุลาการศาลปกครองในคณะของตน
คนหนึ่งเปนตุลาการเจาของสํานวน เพื่อเปนผูดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงจากคําฟอง คําชี้แจงของคูกรณีและ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ โดยมีพนักงานคดีปกครองเปนผูชวยดําเนินการตามที่ตุลาการเจาของ
สํานวนมอบหมาย
เมื่ อไดมอบสํานวนคดีใหแกตุลาการเจาของสํานวนคนใดแลว หรือไดจายสํานวนคดีใหแกองคคณะ
ใดแลว หามมิใหมีการเรียกคืนสํานวนคดีหรือโอนสํานวนคดี เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(๑) เมื่อมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด
(๒) เมื่อมีการคัดคานตุลาการเจาของสํานวนสําหรับกรณีเรียกคืนสํานวน หรือตุลาการศาล
ปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดคาน หรือไมครบองคคณะสําหรับกรณีโอนสํานวน
(๓) เมื่อตุลาการเจาของสํานวนหรือองคคณะพิจารณาพิพากษามีคดีคางการพิจารณาอยูเปน
จํานวนมากซึ่งจะทําใหการพิจารณาคดีลาชา และตุลาการเจาของสํานวนหรือองคคณะพิจารณาพิพากษาขอสละ
สํานวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู
มาตรา ๕๗ ใหตุลาการเจาของสํานวนทําหนาที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นในขอเท็จจริง
และขอกฎหมายตอองคคณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับคดีนั้น
ในระหวางการดําเนินการของตุลาการเจาของสํานวนตามวรรคหนึ่ง ใหเปดโอกาสใหคูกรณีได
ทราบถึงขออางหรือขอแยงของแตละฝาย และใหคูกรณีแสดงพยานหลักฐานของฝายตนเพื่อยืนยันหรือหักลาง
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายได เมื่ อตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาไดรวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพียงพอแล
ว
ใหตุลาการเจาของสํานวนทําความเห็นเสนอใหองคคณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาคดีตอไป
ในการให โอกาสคู กรณี ตามวรรคสอง ให ตุ ลาการเจ าของสํานวนกําหนดให คู กรณี แสดงพยานหลั กฐาน
ของฝ ายตนภายในระยะเวลาที่ กําหนด ถ าคู กรณี มิ ได ปฏิ บั ติ ภายในระยะเวลาที่ กําหนด ให ถื อว าคู กรณีด แทสดงพยาน
ี่ ไม ไ
หลักฐานนั้นไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง
แลวแตกรณี และใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม
ในกรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีใหลาชา ศาลปกครองจะรายงานผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล ผูควบคุม
หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยตอไปก็ได ทั้งนี้ โดยไมปเนการ
ตัดอํานาจที่ศาลจะมีคําสั่งลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาล
การปฏิบัติหนาที่ของตุลาการเจาของสํานวนและพนักงานคดีปกครองใหเปนไปตามที่กําหนด
ในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
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มาตรา ๕๘ กอนวันนั่งพิจารณาคดี ใหตุลาการเจาของสํานวนสงมอบสํานวนคดีใหผูแถลงคดี
ปกครองพิจารณา และใหผูแถลงคดีปกครองจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของตนในการวินิจฉัย
คดีนั้นเสนอตอองคคณะพิจารณาพิพากษา และใหมาชี้แจงดวยวาจาตอองคคณะพิจารณาพิพากษาในวันนั่ง
พิจารณาคดีนั้น และใหมีสิทธิอยูรวมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาคดีนั้น และใหมีสิทิ ธ
อยูรวมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาคดีนั้ นได แตไมมีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดี
นั้น
ในการนั่ งพิจารณาคดีใด ถาผู แถลงคดีปกครองเห็นวาขอเท็จจริงในการพิจารณาคดีเปลี่ ยนแปลงไป
ใหผูแถลงคดีปกครองจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของตนขึ้นใหมเสนอตอองคคณะพิจารณา
พิพากษาเพื่อพิจารณาตอไป
ใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแตงตั้งผู แถลงคดีปกครองจาก
ตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งในศาลนั้นที่มิใชตุลาการในองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
ผูแถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแตงตั้งจากตุลาการศาลปกครองชั้นตนก็ได
การแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของผูแถลงคดีปกครองใหเปนไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
บทบัญญั ติในวรรคหนึ่ งมิใหใชบั งคับกับคดี ที่ กําหนดในระเบียบของที่ ประชุมใหญตุ ลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๕๙ ในการพิจารณาคดี ให องค คณะพิ จารณาพิ พากษาจัดให มีการนั่ งพิ จารณาคดีอยางน อย
หนึ่งครั้งเพื่อใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะพิจารณาพิพากษา
กอนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกใหสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนใหคูกรณีทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน ในการนี้ใหคูกรณีมีสิทธิยื่นคําแถลง รวมทั้งนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําถลง
แ
ดั งกล าวเพื่ อยืนยันหรื อหั กล างขอเท็ จจริง หรื อข อกฎหมายเพิ่ มเติ มต อองคคณะพิจารณาพิ พากษาในวั นารณาคดี
นั่ งพิจ
แตจะไมมาแถลงดวยวาจาก็ได
มาตรา ๖๐ การนั่งพิจารณาคดีจะตองกระทําโดยเปดเผย
ในคดีเรื่องใดเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพื่ อคุมครองประโยชนสาธารณะ
ถ าศาลปกครองเห็ นสมควรจะห ามมิ ให มีการเปดเผยข อเท็จจริง หรื อพฤติการณ ต างๆ ทั้ งหมดหรื อแต บางส วนแห
คดี ง
ซึ่งปรากฏจากคําคูความหรือคําแถลงของคูกรณีหรือคําพยานหลักฐานที่ไดสืบมาแลว ศาลปกครองจะมีคําสั่ง
ดังตอไปนี้ก็ได
(๑) หามประชาชนมิใหเขาฟงการพิจารณาทั้งหมดหรือบางสวน แลวดําเนินการพิจารณาไป
โดยไมเปดเผย หรือ
(๒) หามมิใหออกโฆษณาขอเท็จจริงหรือพฤติการณตางๆ เชนวานั้น
ไม ว าศาลปกครองจะได มี คําสั่ งตามวรรคสองหรื อไม มิ ให ถื อว าการออกโฆษณาทั้ งหมดหรื อแต บางส วน
แหงคําพิพากษา หรือยอเรื่องแหงคําพิพากษาโดยเปนกลางและถูกตองเปนการผิดกฎหมาย เวนแตในกรณีที่ศาล
เห็นสมควรเพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ
จะหามมิใหมีการเปดเผยขอความทั้งหมดหรือบางสวนแหงคําพิพากษานั้นก็ได
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มาตรา ๖๑ ใหตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดซึ่งไดรับมอบหมายจากองคคณะมีอํานาจ
ดังตอไปนี้
(๑) มีคําสั่งเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของชี้แจงขอเท็จจริง หรือ
ใหความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานทางปกครองหรือของเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวขงอ
(๒) มีคําสั่งเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐสงวัตถุ เอกสารหรือพยาน
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ หรือใหความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือสงผูแทนหรือเจาหนาที่ของรัฐในหน
วยงานทาง
ปกครองนั้นมาชี้แจงหรือใหถอยคําประกอบการพิจารณา
(๓) มีคําสั่งเรียกใหคูกรณีมาใหถอยคําหรือนําพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา
(๔) มีคําสั่ งเรียกใหบุคคลที่ เกี่ ยวของกับคดีมาใหถอยคํา หรือใหสงพยานหลักฐานมาประกอบการ
พิจารณา
(๕) ไตสวนหรือมีคําสั่งในเรื่องใดที่มิใชการวินิจฉัยชี้ขาดคดี ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในระเบียบ
ของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีจําเปน ตุ ลาการศาลปกครองหรือบุคคลที่ ไดรับมอบหมายจากตุลาการศาลปกครองมีอํานาจ
ไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได
มาตรา ๖๒ ถ าผู ฟ องคดี ได รั บคําสั่ งจากศาลปกครองให มาให ถ อยคํา หรื อแสดงพยานหลักฐานแล ว
ไมดําเนินการตามคําสั่งนั้นภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองกําหนดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ศาลปกครองจะสั่ง
ใหจําหนายคดีเสียก็ได
คดีที่ศาลปกครองไดสั่งจําหนายตามวรรคหนึ่ง ถาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ศาลปกครองมีคําสั่ง
ใหจําหนายคดี ผูฟองคดีแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลปกครองไดวาการที่ตนไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งของ
ศาลปกครองไดนั้น เปนเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควรศาลปกครองจะอนุญาตใหพิจารณาใหมหรือ
ฟองคดีใหมก็ได
มาตรา ๖๓ ตุลาการศาลปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษาหรือผูแถลงคดีปกครองอาจถูก
คั ด ค านได ต ามเหตุ แห ง การคั ด ค านผู พิ พากษาที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ในประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง
รวมทั้งเหตุอื่นใด อันมีสภาพรายแรงซึ่งอาจทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม
การขอถอนตัวจากคดี การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน การสั่งใหผูถูกคัดคานงดการ
ปฏิบัติหนาที่ และการสั่งใหผูอื่นเขาปฏิบัติหนาที่แทน ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบของที่ ประชุหญ
มใตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด
การสั่ งให ตุ ลาการศาลปกครองผู ถู กคั ดค านงดการพิ จารณา ย อมไม กระทบกระเทื อนถึ งการกระทําใดๆ
ของตุลาการศาลปกครองผูถูกคัดคานที่ไดกระทําไปแลว
มาตรา ๖๔ นอกจากที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ใหนําบทบัญญัติที่ถือวาเปนการกระทํา
ละเมิ ดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความแพ งมาใช บั งคั บโดยอนุโลม และเมื่ อมีการละเมิ ดอํานาจศาล
ใหศาลปกครองมีอํานาจสั่งลงโทษไดดังนี้
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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(๑) ตักเตือน โดยจะมีคําตําหนิเปนลายลักษณอักษรดวยหรือไมก็ได
(๒) ไลออกจากบริเวณศาล
(๓) ลงโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การสั่ งลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลพึงใชอยางระมัดระวังและเทาที่ จําเปนตามพฤติการณแหงกรณ
ี
และหากเปนการสั่งลงโทษตาม (๓) ใหองคคณะอื่นที่มิใชองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเปนผูพิจารณาและ
สั่งลงโทษ
มาตรา ๖๕ ผู ใดวิ จ ารณ การพิ จ ารณาหรื อ การพิ พ ากษาคดี ข องศาลปกครองโดยสุ จ ริ ต
ดวยวิธีการทางวิชาการ ผูนั้นไมมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ ศาลปกครองเห็ นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่ อบรรเทาทุกข
ใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไมให
ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่ ว คราวและออกคําสั่ งไปยังหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐประกอบดวย
สวนที่ ๓
คําพิพากษาหรือคําสั่งคดีปกครอง
มาตรา ๖๗ การทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองถาจะตองกระทําโดยตุลาการศาล
ปกครองหลายคน คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมากและในกรณีที่ตุลาการ
ในศาลปกครองผูใดมีความเห็นแยงใหทําความเห็นแยงไวในคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
มาตรา ๖๘ ถาประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะใหมีการวินิจฉัยปญหาใดหรือคดีใด
โดยที่ ประชุ มใหญ ก็ ได หรื อมี กฎหมายหรือระเบี ยบของที่ ประชุมใหญ ตุ ลาการในศาลปกครองสูงสุดให วิ นิจฉัยาใด
ป ญห
หรือคดีใดโดยที่ประชุมใหญก็ใหวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ
ภายใตบังคับมาตรา ๖๓ ที่ประชุมใหญนั้นใหประกอบดวยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทุกคน
ที่อยู ปฏิบัติหนาที่ แตตองมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และใหปธานศาล
ระ
ปกครองสูงสุดเปนประธานที่ประชุมใหญ
คําวินิจฉัยของที่ ประชุมใหญใหเปนไปตามเสียงข างมาก และถามีคะแนนเสียงเทากั นใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๖๙ คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอยางนอยตองระบุ
(๑) ชื่อผูยื่นคําฟอง
(๒) หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปนเหตุแหงการฟองคดี
(๓) เหตุแหงการฟองคดี
(๔) ขอเท็จจริงของเรื่องที่ฟอง
(๕) เหตุผลแหงคําวินิจฉัย
(๖) คําวินิจฉัยของศาลในประเด็นแหงคดี
(๗) คําบังคับ ถามี โดยใหระบุหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ตองปฏิบัติตาม
คําบังคับไวดวย
(๘) ขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาถามี
คําพิพากษาหรือคําสั่งตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองที่นั่งพิจารณา และ
พิ พากษาคดี หรื อมี คําสั่ งนั้ น ถ าตุ ลาการศาลปกครองคนใดมี เหตุ จําเป นไม สามารถลงลายมื อชื่ อได ให อลปกครอง
ธิ บดี ศา
ชั้นตนหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแลวแตกรณี จดแจงเหตุดังกลาวไวในคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย
เมื่อศาลปกครองไดอานผลแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองในศาลปกครองโดยเปด
เผยในวันใดแลว ใหถือวาวันที่ ไดอานนั้นเปนวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่ ง ในการนี้ ใหศาลปก
ครองแจง
ใหคูกรณีทราบกําหนดวันอานผลแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นเปนการลวงหนาตามสมควร
ถาไมมีคูกรณีมาศาลปกครองในวันนัดอานผลแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งใหศาลปกครองงดการ
อานคําพิพากษาหรือคําสั่ง แลวบันทึกไวและใหถือวาวันที่บันทึกเปนวันที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรื
อคําสั่ง
ใหสํานักงานศาลปกครองจัดใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองไวที่ศาลปกครอง เพื่อให
ประชาชนเขาตรวจดูหรือขอสําเนาที่ มีการรับรองถูกตองได โดยจะเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ทั้ งนี้
ตามระเบียบที่ ก.ศป. กําหนด
ใหสํานักงานศาลปกครองพิมพ เผยแพรคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีของศาลปกครองและ
ความเห็นของผูแถลงคดีปกครองตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๗๐ คําพิพากษาศาลปกครองใหผูกพันคูกรณีที่จะตองปฏิบัติตามคําบังคับนับแตวันที่
กําหนดในคําพิพากษาจนถึงวันที่คําพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแกไขกลับหรืองดเสีย
ในกรณีที่ เปนคําพิพากษาของศาลปกครองชั้ นตน ใหรอการปฏิ บัติตามคําบั งคับไวจนกวาจะพนระยะ
เวลาการอุทธรณ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณใหรอการบังคับคดีไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด
มาตรา ๗๑ ภายใตบังคับบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่ง คําพิพากษาหรือ
คําสั่งใดๆ ใหมีผลผูกพันบุคคลภายนอกไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ในคําพิพากษาใหบุคคลใดออกไปจากสถานที่ใดใหใชบังคับตลอดถึงบริวารของผูนั้น
ที่อยูในสถานที่นั้นดวย เวนแตผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิพิเศษอื่น
(๒) ถาบุคคลใดไดเขาเปนผู ค้ําประกันในศาลเพื่ อการดําเนินการใดๆ ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ ง
ใหคําพิพากษาหรือคําสั่งใชบังคับแกการประกันนั้นไดโดยไมตองฟองผูค้ําประกันใหม
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล หรือนิติบุคคล บุคคล
ภายนอกจะยกขึ้นอางอิงหรือใชยันกับบุคคลภายนอกก็ได เวนแตบุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกวา
(๔) คําพิพากษาหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแหงทรัพยสินใดๆ คูกรณีที่เกี่ยวของอาจอางกับ
บุคคลภายนอกได เวนแตบุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกวา
มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบั งคับอย างหนึ่ งอย างใด
ดังตอไปนี้
(๑) สั่ งใหเพิกถอนกฎหรื อคําสั่ งหรือสั่ งหามการกระทําทั้ งหมดหรือบางส วน ในกรณีที่ มี การฟองวา
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา๙ วรรคหนึ่ง (๑)
(๒) สั่ งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ ของรัฐที่ เกี่ ยวของปฏิบัติตามหนาที่ ภายใน
เวลาที่ศาลปกครองกําหนด ในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ ของรัฐละเลยตอหนาทีรื่ อห
ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
(๓) สั่งใหใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการโดยจะกําหนด
ระยะเวลาและเงื่ อนไขอื่ นๆ ไวดวยก็ได ในกรณีที่ มีการฟองเกี่ ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดของหน
วยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือการฟองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๔) สั่ งให ถื อปฏิ บั ติ ต อสิ ทธิ หรื อหน าที่ ของบุ คคลที่ เกี่ ยวข อง ในกรณี ที่ มี การฟ องให ศาลมี คําพิ พากษา
แสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาที่นั้น
(๕) สั่งใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
ในการมี คําบั งคับตามวรรคหนึ่ ง (๑) ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดวาจะใหมี ผลย อนหลัง
หรือไมย อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่ งได หรือจะกําหนดใหมีเงื่ อนไขอยางใดก็ได ทั้ งนีความ
้ ตาม
เปนธรรมแหงกรณี
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนกฎ ใหมีการประกาศผลแหงคําพิพากษา
ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และใหการประกาศดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอนกฎนั้น
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําบังคับใหผูใดชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินตามคําพิพากษา ถาผูนั้น
ไมชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสิน ศาลปกครองอาจมีคําสั่งใหมีการบังคับคดีแกทรัพยสินของบุคคลนั้นได
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําบังคับตามวรรคหนึ่ง(๕) หรือตามวรรคสี่ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการ
บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการพิพากษาคดี ให ศาลปกครองมี คําสั่ ง คืน คาธรรมเนียมศาลทั้ งหมดหรือแต บางส วน
ตามสวนของการชนะคดี
มาตรา ๗๓ การคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนนั้น ใหยื่นอุทธรณตอศาล
ปกครองชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งามิถไดยื่น
อุทธรณตามกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคดีนั้นเปนอันถึงที่สุด
คําพิพากษาหรือคําสั่งตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง คําสั่งเกี่ยวกับการละเมิดอํานาจศาลหรือ
คําสั่งอื่นใดที่ทําใหคดีเสร็จเด็ดขาด
314

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถูกตอง กาวไกล ทันใจประชาชน

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

ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคําอุทธรณใดมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ ไมเปนสาระ
อันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไมรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาก็ได
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดใหเปนที่สุด
มาตรา ๗๔ เมื่อมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอันเปนที่สุดของศาลปกครองตางชั้นกันในประเด็น
แหงคดีอยางเดียวกัน ขัดหรือแยงกันใหถือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
ถาคําพิพากษาหรือคําสั่ งอันเปนที่สุดของศาลปกครองชั้ นตนดวยกันมีการขัดหรือแยงกันใน
ประเด็นแหงคดีอยางเดียวกัน คูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียจะยื่นคํารองขอตอศาลปกครองสูงสุพืดเ่อ
ใหมีคําสั่งกําหนดวาจะใหถือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งใด คําสั่งของศาลปกครองสูงสุดเชนวานี้ใหเปน่สทีุด
มาตรา ๗๕ ในกรณีที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่ งชี้ ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแลว
คู กรณีหรือบุคคลภายนอกผู มีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้ นอาจมีคําขอใหศาลปกครอง
พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหมไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟง
เปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
(๒) คู กรณีที่แทจริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี หรือได
เขามาแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในการดําเนินกระบวนพิจารณา
(๓) มีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม
(๔) คําพิพากษาหรือคําสั่ งนั้ นไดทําขึ้ นโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมา
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้ นเปลี่ ยนแปลงไปในสาระสําคัญซึ่ งทําใหผลแหงคําพิพากษาหรือคําสั่ งขัดกับ
กฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคูกรณีหรือบุคคลภายนอกไมทราบถึงเหตุนั้น
ในการพิจารณาคดีครั้งที่แลวมา โดยมิใชความผิดของผูนั้น
การยื่นคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําสั่งใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ผูนั้นไดรูหรือควรรูถึงเหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมได แตไมเกินหาปนับแตลปกครองได
ศา
มี
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด
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หมวด ๕
สํานักงานศาลปกครอง
มาตรา ๗๖ ใหมีสํานักงานศาลปกครองเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
มีฐานะเปนนิติบุคคล
มาตรา ๗๗ สํานักงานศาลปกครองมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามคําสั่งของศาลปกครอง
(๓) ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามคําบังคับของศาลปกครอง
(๔) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติงานของศาลปกครอง
(๕) วิเคราะหเหตุแหงการฟองคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ
ตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
(๖) จัดพิมพและเผยแพรคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง
(๗) จัดใหมีการศึกษาอบรมและพัฒนาความรูของตุลาการศาลปกครอง ขาราชการฝายศาล
ปกครอง และเจาหนาที่อื่นของรัฐที่เกี่ยวของ ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาหลัก
กฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผนดิน และบุคลากรดานกฎหมายมหาชน
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของสํานักงานศาลปกครอง
มาตรา ๗๘ ใหมีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนขาราชการฝายศาลปกครองขึ้นตรงตอ
ประธานศาลปกครองสูงสุด มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งราชการของสํานักงานศาลปกครอง และเปนผู
บังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานศาลปกครอง โดยมีรองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนผูชวยสั่งและ
ปฏิบัติราชการ
การแตงตั้ งเลขาธิ การสํานั กงานศาลปกครอง ให ประธานศาลปกครองสูงสุ ดคั ดเลื อกบุ คคลที่ เหมาะสม
จะดํารงตําแหน ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอตอนายกรั ฐมนตรีและใหนายกรั ฐมนตรีนําความกราบบั งคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
ในกิจการของสํานักงานศาลปกครองที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการสํานักงานศาล
ปกครองเป นผู แทนของสํานักงานศาลปกครอง เพื่ อการนี้ เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองจะมอบหมายใหบุคคลใด
ปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๙ ใหมีพนักงานคดีปกครองทําหนาที่ชวยเหลือตุลาการเจาของสํานวนในการดําเนินคด
ี
ปกครองตามที่ตุลาการเจาของสํานวนมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่อื่นในสํานักงานศาลปกครองตามที่เลขาธิการ
สํานักงานศาลปกครองมอบหมาย
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ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจาของสํานวนมอบหมายให
พนักงานคดีปกครองเปนเจาพนักงานในตําแหนงพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๐ คุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานคดีปกครองในระดับตางๆ
ใหเปนไป ตามหลักเกณฑที่ ก.ศป. กําหนด
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งขาราชการในสังกัดสํานักงานศาล
ปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเปนพนักงานคดีปกครอง
มาตรา ๘๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา“คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง”
ประกอบดวย ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่ หนึ่ ง อธิบดีศาลปกครอง
กลาง เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ขาราชการฝายศาลปกครองในระดับไมต่ํากวาตําแหนงที่ ก.ศป. กําหนด
จํานวนสามคนซึ่ งไดรับเลือกจากขาราชการฝายศาลปกครองดวยกันตามวิธีการที่ ก.ศป. ประกาศกําหนด
โดยความเห็ น ชอบของที่ ประชุ มใหญ ตุ ลาการในศาลปกครองสู งสุ ด เลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎี กา
และเลขาธิการคณะกรรมการ ขาราชการพลเรือนเปนกรรมการ
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแตงตั้งขาราชการฝายศาลปกครองเปนเลขานุการ และผูชวย
เลขานุการ
มาตรา ๘๒ กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองที่ไดรับเลือกจากขาราชการฝายศาลปกครอง
ใหอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับเลือกใหมได แตจะอยูในตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
ถาตําแหนงวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือกซอมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ ตําแหนงวางลง
เวนแตวาระการอยูในตําแหนงของกรรมการผูนั้นจะเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการเลือกซอมก็ได
กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองซึ่งไดรับเลือกซอมใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๘๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองที่ไดรับ
เลือกจากขาราชการฝายศาลปกครองพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากการเปนขาราชการฝายศาลปกครอง
(๔) คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองทั้งหมดใหพนจากตําแหนง เนื่องจากกระทําการหรือมีพฤติการณ
ไมเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่กรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง
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มาตรา ๘๔ ใหคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน และทรัพยสินและการดําเนินการอื่น
ของสํานักงานศาลปกครองโดยเฉพาะในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) การแบงสวนราชการภายในของสํานักงานศาลปกครองและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ดังกลาว
(๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
การยาย การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ
การสั่งใหออกจากราชการไวกอน วินัย การสอบสวนและ การลงโทษทางวินัย การรองทุกข และการอุทธรณการ
ลงโทษสําหรับขาราชการฝายศาลปกครอง
(๓) การรั กษาราชการแทนและการปฏิ บั ติ ราชการแทนในตําแหน งของข าราชการฝ ายศาลปกครอง
(๔) การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และการลา
หยุดราชการของขาราชการฝายศาลปกครอง
(๕) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของขาราชการฝายศาลปกครอง
(๖) การจ างและการแตงตั้ งบุคคลเพื่ อเป นผู เชี่ ยวชาญหรือเปนผู ชํานาญการเฉพาะดาน อันจะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของศาลปกครอง รวมทั้งอัตราคาตอบแทนการจางดวย
(๗) การแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใดๆ ตามแตจะมอบหมาย
(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงานศาลปกครอง
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกขาราชการฝายศาลปกครอง
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการฝายศาลปกครอง
(๑๑) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางสํานักงานศาลปกครองรวมทั้งการกําหนด
เครื่องแบบและการแตงกาย การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป
การลาหยุดราชการ และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นของลูกจางสํานักงานศาลปกครอง
(๑๒) การกําหนดกิ จการอื่ นที่ อยู ในอํานาจและหน าที่ ของคณะกรรมการข าราชการฝ ายศาลปกครอง
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองเปนผูลงนาม
และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๘๕ การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการฝายศาลปกครอง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คําวา“ก.พ.” ใหหมายถึงคณะกรรมการ
ขาราชการฝายศาลปกครอง
มาตรา ๘๖ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการใหไดรับเงินประจําตําแหนง
และการจ ายเงินเดื อนและเงินประจําตําแหน งของข าราชการฝ ายศาลปกครอง ให นําบทบั ญญั ติที่ ใชบั งคั บแกาชการ
ข าร
พลเรือนในกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงมาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๘๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการฝายศาลปกครองและการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุและแตงตั้งรองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ใหประธานศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดํารงตําแหนง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอตอนายกรัฐมนตรีและให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
(๒) การบรรจุและแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงอื่ นนอกจาก(๑) ใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
มาตรา ๘๘ การโอนขาราชการฝายศาลปกครองไปบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการ
ในหนวยงานของรัฐอื่ นหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นหรือการโอนขาราชการในหนวยงานของรัฐอื่น
หรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการฝายศาลปกครองอาจ
กระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูมีอํานาจสั่ งบรรจุทําความตกลงกับเจาสังกัดและไดปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการข าราชการฝ ายศาลปกครองกําหนดโดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการข าราชการหรื อ
คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นประเภทนั้นๆ แลวแตกรณี
การบรรจุและแตงตั้ งข าราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนท องถิ่ นที่ โอนมาเปนขาราชการ
ฝายศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ใหดํารงตําแหนงระดับใดและใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเทาใด
ใหคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองเปนผูพิจารณากําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับจะตองไมสูงกวา
ขาราชการฝายศาลปกครองที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู ที่โอนมาเปน
ให ข าราชการฝ ายศาลปกครองตามวรรคหนึ่ งในขณะที่ เป นข าราชการ หรื อพนักงานขององค กรปกครองสวนท องถิน่ นนั้
เปนเวลาราชการของขาราชการฝายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ มาเปน
ขาราชการฝายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้จะกระทํามิได
มาตรา ๘๙ ข าราชการฝ ายศาลปกครองมี สิทธิไ ดรั บบําเหน็จ บํานาญตามกฎหมายว าด วย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน
มาตรา ๙๐ เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุก
ประเภทของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองแลว ใหเสนอผลการสอบบัญชีโดยตรงตอสภาผูแทนราษฎร
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไมชักชา
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มาตรา ๙๑ ใหสํานักงานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจายตอคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดสรร
เปนเงินอุดหนุนของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณีในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับ
การจัดสรรงบประมาณของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองไวในรายงานการเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมดวยก็ได
มาตรา ๙๒ ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจาย การแตงตั้งตุลาการศาลปกครอง
หรือในการพิจารณาเรื่องใดเกี่ยวกับสํานักงานศาลปกครองหรือศาลปกครองถาเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
รองขอคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของ
อาจอนุญาตใหเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองหรือผูซึ่งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองมอบหมายมาชี้แจงได
มาตรา ๙๓ ใหสํานักงานศาลปกครองจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและของ
สํานักงานศาลปกครองเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาปละหนึ่งครั้ง
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๔ ในวาระเริ่มแรก ใหจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาค ดังตอไปนี้
(๑) ศาลปกครองขอนแกน ตั้งอยูในจังหวัดขอนแกน โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดขอนแกน และจังหวัดมหาสารคาม
(๒) ศาลปกครองชุมพร ตั้งอยูในจังหวัดชุมพร โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดชุมพร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดระนอง
(๓) ศาลปกครองเชียงใหม ตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน
(๔) ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยูในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดชัยภูมิ
และจังหวัดนครราชสีมา
(๕) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเขตตลอดทองที่
จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎรธานี
(๖) ศาลปกครองบุรี รัมย ตั้ งอยู ในจังหวัดบุ รีรัมย โดยมีเขตตลอดทองที่ จังหวั ดบุรีรัมย และจั งหวัด
สุรินทร
(๗) ศาลปกครองพิษณุโลก ตั้งอยูในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเขตตลอดทองที่ จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดสุโขทัย
(๘) ศาลปกครองแพร ตั้งอยูในจังหวัดแพร โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร และจังหวัดอุตรดิตถ
(๙) ศาลปกครองยะลา ตั้ งอยู ในจั ง หวั ด ยะลา โดยมี เขตตลอดท องที่ จั ง หวั ดนราธิ ว าส
จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา
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(๑๐) ศาลปกครองระยอง ตั้งอยูในจังหวัดระยอง โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแกว
(๑๑) ศาลปกครองลพบุรี ตั้งอยูในจังหวัดลพบุรี โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดนครนายก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง
(๑๒) ศาลปกครองสกลนคร ตั้งอยูในจังหวัดสกลนคร โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร
(๑๓) ศาลปกครองสงขลา ตั้งอยูในจังหวัดสงขลา โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
(๑๔) ศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยู ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเขตตลอดทองที่ จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี
(๑๕) ศาลปกครองอุดรธานี ตั้งอยูในจังหวัดอุดรธานี โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดเลย จังหวัด
หนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี
(๑๖) ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งอยูในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเขตตลอดทองที่จังหวัดยโสธร
จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ
มาตรา ๙๕ ในกรณี ที่ มีการจัดตั้ งและเปดทําการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา๘ เพิ่ มเติมใน
เขตศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา๙๔ บรรดาคดีของเขตทองที่ศาลปกครองในภูมิภาค
ที่จัดตั้งขึ้นใหม ซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา๙๔ ใหคงพิจารณา
พิพากษาในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคนั้นตอไป
มาตรา ๙๖ ภายในระยะเวลาหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํามาตรา
๒๑ วรรค
หนึ่ง (๓) มาใชบังคับกับผูไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในระหวางนั้น
ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่งเปนผูที่ไดรับหรือมีสิทธิ
ไดรับบํานาญปกติแลวในขณะแตงตั้ง ใหนําความในมาตรา๓๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๗ การแตงตั้ งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้ งแรกเมื่อพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับใหมี
คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประกอบดวยขาราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สองคนซึ่ งได รั บเลื อกโดยที่ ประชุ มใหญ คณะกรรมการกฤษฎี กาผู พิ พากษาในศาลฎี กาสองคนซึ่ งดํารงตําแหนากว
งไมาต่ํ
ผู พิพากษาศาลฎีกาและไดรับเลือกโดยที่ ประชุมใหญศาลฎีกา ผู แทนคณะกรรมการขาราชการอัยการหนึ่ งคน ผู แทน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการสภาทนายความหนึ่งคน ผูแทนคณะนิติศาสตร
หรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสองคน และผูแทนคณะรัฐศาสตรหรือ
เทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห งซึ่ งเลื อกกันเองใหเหลือหนึ่ งคนเป นกรรมการ และใหกรรมการดัางวกล
เลือกกรรมการดวยกันเองคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกขาราชการฝายศาลปกครองคนหนึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการ
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มาตรา ๙๘ ใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลผู มีคุณสมบัิ ต
ตามพระราชบัญญัตินี้และมีความรูความสามารถและความประพฤติเหมาะสมที่จะแตงตั้งเปนตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดไมเกินยี่ สิบสามคน และใหนําความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ ง มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้ งนี้
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะคัดเลือก
จากผู ที่ สนใจสมั ครและผู ที่ สถาบันหรื อองคกรที่ เกี่ ยวข องกับผู ที่ มี คุณสมบั ติ ตามมาตรา
๑๓ (๔) เสนอขึ้ น และให บุคคล
ดังกลาวแสดงหลักฐานผลงานทางวิชาการหรือทางประสบการณที่บงชี้ถึงความรูความสามารถที่เหมาะสมสําหรับ
ตําแหนงตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพื่ อสรรหาบุคคลที่ มีความรู ความสามารถเหมาะสมที่ สุดตามจํานวนที่ กําหนด
ในวรรคหนึ่ง ในการนี้ ใหเปดเผยบัญชีรายชื่อบุคคลที่ จะคัดเลือกและรายชื่อบุคคลที่ ไดรับการคัดเลือกใหาบทั
ทร่ วไป
และเชิญชวนใหบุคคลในวงการกฎหมายและการบริหารราชการแผนดินใหขอคิดเห็นและนํามาพิจารณากอนนํา
รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกในชั้นที่สุดเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป
เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่งแลว
ใหคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเปนอันพนจากหนาที่ และใหตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
คัดเลื อกตุลาการในศาลปกครองสูงสุ ดดวยกันเอง เปนประธานศาลปกครองสู งสุดหนึ่ งคน รองประธานศาลปกครอง
สู งสุ ดสองคน และตุ ลาการหั วหนาคณะศาลปกครองสูงสุดสี่ คน และให นําความในมาตรา
๑๕ วรรคสอง และวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๙ ในระยะเริ่มแรกใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับแตงตั้ง
ตามมาตรา ๙๘ คัดเลือกรายชื่ อบุคคลผูมีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะแตงตั้ งเปนอธิบดีศาลปกครองชั้นตน
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตนศาลละหนึ่งคน และตุลาการศาลปกครองชั้นตนอีกไมเกินหนึ่งรอยสามสิบคน
และใหดําเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยอนุโลมกอนเสนอรายชื่อใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
มาตรา ๑๐๐ เมื่อมีการแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๙๘ และตุลาการ
ในศาลปกครองชั้นตนตามมาตรา ๙๙ แลว ใหวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และประธานศาลปกครองสูงสุดดําเนินการ
ใหมีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองภายในเกาสิบวัน
มาตรา ๑๐๑ ในระยะเริ่ มแรกจนถึ งวันที๓๐
่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มิให นํามาตรา๓๐ วรรคสอง
มาใชบังคับ และใหตุลาการศาลปกครองชั้นตน ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้ นตนและรองอธิบดีศาลปกครอง
ชั้ นตนได รับเงิ นเดื อนในขั้ นต่ําของตําแหนง แตถาผู ที่ โอนมาเคยได รับเงิ นเดือนสูงกว าขั้ นต่ําของตํ
แหน งา การใหได รับ
เงินเดือนอัตราใดใหเปนไปตามที่ ก.ศป. กําหนด
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มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผูโอนมาเปนตุลาการศาลปกครองหรือขาราชการฝายศาลปกครองเปน
ขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแลวกอนวันที่บทบัญญัติหมวด
๓ แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบังคับ แตมิไดสมั ครเป นสมาชิ กกองทุ นบําเหน็จบํานาญข าราชการ
ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา ๑๐๓ เมื่อไดมีการแตงตั้งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ แลว
ใหประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันเปดทําการศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครอง
กลาง และศาลปกครองในภูมิภาค สําหรับศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางตองเปดทําการไมเกินหนึ่ง
ร อยแปดสิบวั นนั บแตวั นที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ ใช บั งคั บ สําหรับศาลปกครองในภู มิ ภาคตามมาตรา
๙๔ ใหดําเนินการเป ด
ทําการตามความจําเปนโดยคํานึงถึงการคัดเลื อกตุลาการศาลปกครองที่ มีความรู ความสามารถเหมาะสม แตทั้ งอนีง้ ต
ไมนอยกวาปละเจ็ดศาล
ในระหวางที่เปดทําการศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา๙๔ ยังไมครบทุกแหงใหที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหศาลปกครองในภูมิภาคที่เปด
ทําการแลวมีเขตอํานาจในจังหวัดใดที่อยูใกลเคียงกับศาลปกครองนั้นเพิ่มเติมไดตามที่สมควร
เมื่ อได มีประกาศวั นเปดทําการศาลปกครองกลางแลว บรรดาเรื่ องที่ รองทุ กขต อคณะกรรมการวินิ จฉั ย
รองทุกขซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาหรือที่มีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขแลวแตนายกรัมนตรี
ฐ
ยังมิไดสั่งการใหโอนไปเปนคดีของศาลปกครองกลาง และถาศาลปกครองกลางเห็นวาเปนคดีตามมาตรา๙ ก็ให
พิจารณาและมีคําพิพากษาตอไป
เพื่อความสะดวกในการดําเนินคดีปกครองของผูรองทุกข ถาไดมีการเปดทําการศาลปกครอง
ในภูมิภาคแลว เมื่อเห็นสมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดีนั้นไปยังศาลปกครองในภูมิภาคที่มีเขตอํานาจก็ได
การดําเนิ นกระบวนพิจารณาและพิ พากษาคดีปกครองที่ โอนมาตามวรรคสาม ใหเป นไปตามระเบี ยบ
ที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๔ ในระหว างที่ ยั งไม มี ระเบี ยบหรื อประกาศเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคลตามมาตรา
๘๔
ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับกับขาราชการฝายศาลปกครองโดยอนุโลม โดยใหคณะ
กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองมีอํานาจหนาที่เปนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายดังกลาว
ในระยะเริ่ มแรก ใหข าราชการฝายศาลปกครองทําการคั ดเลือกข าราชการฝ ายศาลปกครองด วยกั นเอง
จํานวนสามคนเพื่อเปนกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองโดยไมชักชาในระหวางที่ ยังไมมีการแตงตั้ งตําแหน
ใดง
ซึ่ งเป นกรรมการข าราชกา รฝ ายศาลปกครองโดยตําแหน งใหคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองประกอบดวย
กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองเทาที่มีอยู
มาตรา ๑๐๕ บรรดาคดีที่ไดยื่นฟองหรืออยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลอื่นอยูแลว
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีลักษณะเปนคดีปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหศาลนั้นดําเนินกระบว
น
พิจารณาและมีคําพิพากษาตอไปจนคดีนั้นถึงที่สุด
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มาตรา ๑๐๖ สิทธิ รองทุ กขตอคณะกรรมการวินิจฉั ยรองทุ กขตามมาตรา
๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
ใหถือวาเปนสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรม
มาตรา ๑๐๗ ในวาระเริ่ มแรกก อนที่ สํานั กงานศาลปกครองจะได รับงบประมาณรายจ ายประจําป
ให ก.ศป. จัดทําแผนงานในการดําเนินการของศาลปกครองและแผนงานการจัดตั้ งและการบริหารงานของสํานั กงาน
ศาลปกครองเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินการและการบริหารงานตาม
แผนงานดังกลาว
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการตามแผนงานที่ ก.ศป. เสนอตามความจําเปน

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครอง
บาท
๔๕,๘๕๐

บาท

บาท
๕๕,๒๙๐

๕๓,๓๙๐
** ๔๓,๙๘๐ ** ๕๑,๕๐๐ ** ๕๓,๓๙๐
* ๔๒,๑๒๐ * ๔๙,๖๐๐ * ๕๑,๕๐๐

บาท
๕๗,๑๙๐

บาท
๕๙,๐๙๐

บาท

บาท

๕๙,๐๙๐

๖๐,๙๙๐

บาท
๖๔,๐๐๐

ตุลาการ รองประธาน ประธาน
อธิบดี
ตุลาการ
ตุลาการ
รองอธิบดี
ตุลาการ
ศาลปกครอง หัวหนาคณะ ศาลปกครอง ศาลปกครอง ศาลปกครอง หัวหนาคณะ ศาลปกครอง ศาลปกครอง
สูงสุด
สูงสุด
ศาลปกครอง
ชั้นตน
ชั้นตน
ชั้นตน
ชั้นตน
ศาลปกครอง
ชั้นตน
ชั้นตน

หมายเหตุ * ขั้นชั่วคราว ยกเลิก ๒ ตุลาคม ๒๕๔๒
** ขั้นชั่วคราว ยกเลิก ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครอง
ตําแหนง
ประธานศาลปกครองสูงสุด
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองชั้นตน
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
ตุลาการศาลปกครองชั้นตน

อัตรา (บาท/เดือน)
๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๓,๓๐๐
๑๙,๒๐๐
๑๙,๒๐๐
๑๗,๒๐๐
๑๕,๒๐๐
๑๒,๘๐๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไดบัญญัติใหจัดตั้งศาลปกครองขึ้ น เพื่ อใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ มีขอพิพาททางกฎหมายปกครองระหว
าง
เอกชนกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ ของรัฐ หรือระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ ของรัฐดวยกันี่ยวกั
เก บ
การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่ หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนืจาก
่ อง
การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่ หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหน่ตาาม
ที
กฎหมาย ซึ่งตามอํานาจหนาที่ของศาลปกครองดังกลาวเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอ
ง
การกระทําละเมิดในทางปกครอง หรือการทําสัญญาทางปกครอง อันเปนเรื่ องของกฎหมายมหาชน และโดยที่ ระบบ
การพิ จารณาและพิพากษาคดี จําเปนตองมี กระบวนการเปนพิเศษต างจากคดีปกติ ทั่ วๆ ไป เพราะผลแห งคําพิพากษา
อาจกระทบถึงการบริหารราชการแผนดิน หรือตองจายเงินภาษีอากรของสวนรวมเปนคาชดเชยหรือคาเสียหาย
แกเอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยูในฐานะเสียเปรียบที่ไมอาจทราบขอมูลจากหนวยงานของรัฐได ในการ
พิจารณาจึงจําเปนตองใชระบบไตสวนเพื่อหาขอเท็จจริงที่แทจริง และตองมีตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเปนการ
เฉพาะซึ่ งสามารถตรวจสอบไดจากฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และประชาชนทั่ วไปซึ่ งจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่ ง
จากคําพิพากษาของศาลปกครอง รวมทั้งตองมีหนวยงานธุรการของศาลปกครองที่เปนอิสระ ฉะนั้น เพื่อใหเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เป นการสมควรแก ไขเพิ่ มเติ มกฎหมายว าด วยการจั ดตั้ งศาลปกครอง และวิ ธี พิ จารณาคดี ปกครอง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ ง ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ อั ตราเงินเดื อนและเงิ นประจําตําแหนงของตุลาการศาลปกครองให เป นไปตามบั ญชี ท าย
พระราชบัญญัตินี้
ตุลาการศาลปกครองใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) ในศาลปกครองสูงสุด
(ก) ประธานศาลปกครองสูงสุด ใหไดรับเงินเดือน ชั้น๔
(ข) รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด ใหไดรับเงินเดือน ชั้น๓
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(๒) ในศาลปกครองชั้นตน
(ก) อธิบดีศาลปกครองชั้นตน ใหไดรับเงินเดือน ชั้น๓
(ข) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน และตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตนใหไดรับ
เงิ นเดื อน ชั้ น๒ - ๓ โดยให เริ่ มรั บเงิ นเดื อนในชั๒้ นและเมื่ ออยู ในชั้ น๒ มาครบเจ็ ดป แล วให เลื่ อนชั้ นเงิ นเดื อนเป น๓ชั้ น
(ค) ตุ ลาการศาลปกครองชั้ นต น ใหไดรั บเงิ นเดื อน ชั๑้ น- ๓ โดยใหเริ่ มรั บเงินเดือนในชั้ น
๑ เมื่ออยูในชั้น ๑ มาครบหนึ่งปแลวใหเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนชั้น๒ และเมื่ออยูในชั้น๒ มาครบเจ็ดปแลวใหเลื่อน
ชั้นเงินเดือนเปนชั้น๓
ใหตุลาการศาลปกครองไดรับเงินประจําตําแหนงตามตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนับแตวันที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว
ตุลาการศาลปกครองใหได รับค าพาหนะเดินทาง คาที่ พัก และค าใชจ ายอื่ นในกรณี เดินทางไปราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่ อประโยชนในการรับบําเหน็จบํานาญ ใหตุลาการศาลปกครองเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ในการนี้ ใหสํานักงานศาลปกครองเปนเจาหนาที่ควบคุมการเกษียณอายุของ
ตุลาการศาลปกครอง”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกบัญชี อัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองและบัญชี อัตราเงิน ประจํา
ตําแหนงตุลาการศาลปกครองทายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
และใหใชบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครองทายพระราชบัญญัตินี้แทน

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหตุลาการศาลปกครองไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงสําหรับ
ตําแหนงตางๆ โดยเทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ในระดับเดียวกันและเนื่องดวยไดมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการตุลากา
ร
ศาลยุติธรรมใหรับในอัตราใหมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
สมควรปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของตุลาการศาลปกครองใหเทาเทียมกัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒

พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การฟองคดีไมตองเสี ยคาธรรมเนียมศาล เวนแตการฟ องคดีขอใหสั่ งให ใชเงิ นหรือสงมอบทรัพย สิน
อันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ใหเสียคาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพยในอัตรา
ตามที่ระบุไวในตาราง๑ ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สําหรับคดีที่ มีคําขอใหปลดเปลื้ องทุกขอันอาจ
คํานวณเปน ราคาเงินได”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา๔๕/๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๔ ก/หนา ๒๖/๘ กุมภาพันธุ ๒๕๔๘
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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“มาตรา ๔๕/๑ การฟองคดีที่ ต องเสี ยคาธรรมเนียมศาลตามมาตรา๔๕ วรรคสี่ หากคู กรณี ใดยื่ นคําขอ
ตอศาลโดยอางวา ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูขอถาไมไดรับยกเว
นคา
ธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร ถาศาลเห็นวามีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟองไวพิจารณา
หรือในกรณีอุทธรณซึ่งศาลเห็นวามีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณได แลวแตกรณี และศาลไดไตสวนแลวเห็นามีว
เหตุตามคําขอจริงก็ใหศาลอนุญาตใหคูกรณีนั้นดําเนินคดี โดยยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะ
บางสวนไดคําสั่งใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่ งใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลเฉพาะบางสวน หรือมีคําสั่ งใหยกคําขอ ผู ยื่นคําขอ
มีสิทธิดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
(๑) ยื่ นคํารองขอใหพิจารณาคําขอนั้นใหม เพื่ ออนุญาตใหตนนําพยานหลักฐานมาแสดง
เพิ่มเติมวาไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาลไดจริง หรือโดยสถานะของผูขอถาไมไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือนรอนเกินสมควร
(๒) ยื่นอุทธรณคําสั่งนั้นตอศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีที่คูกรณีใชสิทธิตาม(๑) หรือ (๒) อยางใดอยางหนึ่งแลว จะใชสิทธิอีกประการหนึ่งมิได
การยื่นคําขอ การพิจารณาคําขอ การขอใหพิจารณาใหม การอุทธรณและการดําเนินกระบวน
พิจารณาอื่ นใดที่ เกี่ ยวกับการขอดําเนินคดี ตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีหนด
่ กํา
โดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออกตามมาตรา๔๔”
มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๔๕/๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับแก
บรรดาคดีที่ไดยื่นฟองตอศาลปกครองกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังไมไดเสียคาธรรมเนียมศา
ล
มาตรา ๖

ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันการฟองคดีปกครองที่ขอใหศาล
สั่งใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คูกรณีจะตองเสียคาธรรมเนียมศาลโดยไมมี
ขอยกเวนใดๆ ทําใหเปนภาระแกคูกรณีที่ไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาล หรือทําใหไดรับ
ความเดือนรอนเกินสมควร ถาไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาล ดังนั้น สมควรกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาอนุญาตการขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลได ประกอบกับคดีดังกลาว มีลักษณะเดียวกับคดีที่มีคําขอให
ปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สมควรกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมศาลในการฟองคดี ปกครองใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
จึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว โดยคําแนะนําและยิ นยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคหกของมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
“ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่ เปลี่ ยนแปลงไป ถ าการปรับอัตราเงินเดือนดั งกล าวเป นการปรับเพิ่ มเป นรอยละเท ากั นทุกอั ตราและไม
ร อเยละสิ
กิน บ
ของอัตราที่ใชบังคับอยู การปรับใหกระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหถือวาบัญชีอัตราเงินเดือนและเ
งิน
ประจําตําแหนงทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงทายพระราชบัญญันี้ติ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ การปรับเปนรอยละเทากันทุกอัตราดังกลาวหากทําใหอัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไมถึงสิบบาท
ให ปรั บตั วเลข เงิ นเดื อนของอั ตราดั งกล าวให เพิ่ มขึ้ นเป นสิ บบาท และมิ ให ถื อวาเป นการปรั บอัตราร่ อแยละที
ตกต างกั น”

๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๖ ก/หนา ๑๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๔ ใหเพิ่ มความตอไปนี้ เปนมาตรา๓๐/๑ แหงพระราชบัญญั ติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๐/๑ ตุลาการศาลปกครองอาจไดรับเงินเพิ่ มคาครองชีพชั่ วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้ งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ศป. กําหนด
ในกรณีที่ มีเหตุจะตองจั ดใหมีหรือปรับปรุงเงินเพิ่ มคาครองชีพตามวรรคหนึ่ งใหเลขาธิการสํานักงาน
ศาลปกครองรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครองทาย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จั ดตั้ งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให ใชบั ญชี อัตราเงิ นเดื อนและเงิ นประจํา
ตําแหนงตุลาการศาลปกครองทายพระราชบัญญัตินี้แทน ดังตอไปนี้
(๑) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครอง บัญชี๑ ใหใชตั้งแตวันที่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครอง บัญชี๒ ใหใชตั้งแตวันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครอง(บัญชี ๑)
ตําแหนง

ขั้น
เงินเดือน

ตําแหนง

เงินเดือน
(บาท)

เงินประจํา
ตําแหนง
(บาท)

ศาลปกครองสูงสุด

๔
๓

ประธานศาลปกครองสูงสุด
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองชั้นตน
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
ตุลาการศาลปกครองชั้นตน
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
ตุลาการศาลปกครองชั้นตน
ตุลาการศาลปกครองชั้นตน

๖๕,๙๒๐
๖๓,๘๖๐

๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

๖๐,๘๗๐

๔๑,๕๐๐

๕๘,๙๑๐

๓๐,๐๐๐

ศาลปกครองชั้นตน

๒

๑

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุลาการศาลปกครอง(บัญชี ๒)
ตําแหนง

ขั้น
เงินเดือน

ศาลปกครองสูงสุด

๔
๓

ศาลปกครองชั้นตน

๒

๑

ตําแหนง

เงินเดือน
(บาท)

๖๙,๒๒๐
ประธานศาลปกครองสูงสุด
๖๗,๐๖๐
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองชั้นตน
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
ตุลาการศาลปกครองชั้นตน
๖๓,๙๒๐
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
ตุลาการศาลปกครองชั้นตน
๖๑,๘๖๐
ตุลาการศาลปกครองชั้นตน

เงินประจํา
ตําแหนง
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

๔๑,๕๐๐

๓๐,๐๐๐

กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมบัญชีอัตรา
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตุ ลาการศาลปกครองเพื่ อใหเหมาะสมกั บภาวะเศรษฐกิจที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยปรับ
อัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละสาม ตั้งแตวันที๑่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีก
ในอัตรารอยละหา ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และกําหนดใหตุลาการศาลปกครองมีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว เพื่ อใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่ เปลี่ ยนแปลงไปและสอดคลองกับขาราชการประเภทตางๆ
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองเพิ่มเปนรอยละเทากันทุกอัตราและไมเกิน
รอยละสิบของอัตราที่ใชบังคับอยู สมควรกําหนดใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคํา วา “ประโยชนแกสวนรวม” ตอจากบทนิยามคําวา “สัญญาทาง
ปกครอง” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“ประโยชนแกสวนรวม” หมายความวา ประโยชนตอสาธารณะหรือประโยชนอันเกิดแกการจัดทํา
บริการสาธารณะหรือการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชนอื่นใดที่เกิดจากการดําเนินการหรือการกระทํา่มทีี
ลักษณะเปนการสงเสริม หรือสนับสนุนแกประชาชนเปนสวนรวมหรือประชาชนสวนรวมจะไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินการหรือการกระทํานั้น”
มาตรา ๔ ให ยกเลิ กความในมาตรา ๕๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๑/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

335

“มาตรา ๕๑ การฟองคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ใหยื่นฟองภายในหนึ่งป และการฟองคดี
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ใหยื่นฟองภายในหาป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกินสิบป
นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี”

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เมื่อศาลปกครองไดเปดทําการแลวทําให
มีการแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพงนับวามีผลความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งในเรื่องของศาลที่มีเขต
อํานาจเหนือคดี กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติที่จะนํามาใชในคดีนั้น สัญญาทางปกครองจึงเปน
หลักเกณฑใหมที่แมแตนักกฎหมายยังถกเถียงเพื่ อคนหาความ หมายแนวทางที่เหมาะสมหรือควรจะเปนในแตละป
หนวยงานของรัฐไดทําสัญญากับเอกชน หรือกับหนวยงานของรัฐดวยกันในกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแตกิจกรรม
ขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ เชน สัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ สัญญาจางกอสรางอาคารถนนหรือ
สิ่งปลูกสรางอื่นๆ สัญญาสัมปทาน ฯลฯ หากนับรวมมูลคาตามสัญญาเหลานี้จะเกี่ยวของกับเงินงบประมาณ
แผนดินจํานวนมาก แตเนื่องจากการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหยื่นฟองคดีภายในหนึ่งป
นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีซึ่งเดิ มสัญญา
ดังกลาวมีอายุความถึงสิบปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อไดมีการตีความสัญญาโดยศาลปกครอง
หรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลวาเปนสัญญาประเภทใด หากตีความวาเปนสัญญา
ทางปกครองจะทําใหกําหนดระยะเวลาในการฟองคดีลดเหลือเพียงหนึ่งป เปนเหตุใหระยะเวลาฟองคดีสั้นลง
โดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒ สมควรแกไขระยะเวลาฟองคดีดังกลาวใหยาวขึ้น นอกจากนั้นปจจุบันยังมีปญหาการตีความความหมาย
ของเรื่องประโยชนแกสวนรวม จึงเห็นควรบัญญัติเรื่องนี้ไวในบทนิยาม เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการใชกฎห
มาย
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้เรียกวา“พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”

มาตรา ๒๑ พระราชบั ญญั ติ นี้ ให ใช บั ง คั บเมื่ อพ นกําหนดเก าสิ บวั นนั บแต วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และข อ บั ง คั บอื่ น ในส ว นที่ บั ญ ญั ติ ไ ว แล ว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ
ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวนรู
ใป
ของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่ อยู ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอก
ชน
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๔๖ ก/หนา ๑/๑๐ กันยายน ๒๕๔๐
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุม
การประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรื
อมี
เลขหมาย รหัส หรือสิ่ งบอกลักษณะอื่นที่ ทําใหรู ตัวผูนั้ นได เชน ลายพิมพนิ้ วมือ แผนบันทึกลักษณะเสี
ยงของคนหรือ
รูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยและ
นิติบุคคลดังตอไปนี้
(๑) บริ ษั ทหรื อห างหุ นส วนที่ มี ทุ นเกิ นกึ่ งหนึ่ งเป นของคนต างด าว ใบหุ นชนิ ดออกใหแก ผู ถื อให ถื อว า
ใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว
(๔) นิติบุคคลตาม(๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่ งเปน
คนตางดาว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น
ใหถือวา ผูจัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการและคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และใหคําปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบิ ัต
ตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑
การเปดเผยขอมูลขาวสาร
มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(๒) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(๓) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว
ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือ
จําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๘ ข อมู ลข าวสารที่ ต องลงพิมพ ตามมาตรา
๗ (๔) ถ ายังไม ได ลงพิ มพ ในราชกิจจานุเบกษา
จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเป
นจริงมากอน
แลวเปนเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยดังต อไปนี้ ไว ใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธี การที่ คณะกรรมการก
ําหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
(๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน
(๕) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตาม
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร
สวนนั้น
บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดูขอสําเนาหรือขอสําเนา
ที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดอนย
ประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผยดวยวิธีการอยางอื่น
มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลวหรือที่จัดไว
ให ประชาชนเขาตรวจดู ไดแลวหรือที่ มีการจั ดใหประชาชนได คนควาตามมาตรา
๒๖ แล ว ถ าบุ คคลใดขอข อมูลขาวสาร
อื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ใหหนวยงาน
ของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้ นใหแกผู ขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผู นั้ นขอจํานวนมากหรือยครั
อบ ้ ง
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใดเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ดไ
ขอมูลขาวสารของราชการที่ หนวยงานของรัฐจัดหาให ตามวรรคหนึ่ งตองเปนขอมูลขาวสารที่ มีอยู แลว
ในสภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม เวนแต
เปนการ
แปรสภาพเปนเอกสารจากข อมูลขาวสารที่ บั นทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรื อเสียง ระบบคอมพิวเตอร
หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหา
ผลประโยชนทางการคาและเปนเรื่ องที่ จําเป นเพื่ อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผู นั้ นหรือเปนเรื่ องที น่ จประโยชน
ะเป
แก
สาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได
บทบัญญัติ วรรคสามไม เป นการหามหน วยงานของรั ฐ ที่ จะจั ดให มี ขอมูลข าวสารของราชการใดขึ้ น ใหม
ใหแกผูรองขอหากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว
ใหนําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสาร
ใหตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา๑๑ แมวาขอมูลขาวสาร
ที่ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น หรือจะอยูในความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอใหคําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอตอ
หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา
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ถาหนวยงานของรัฐผู รับคําขอเห็ นวาขอมู ลขาวสารที่ มีคําขอเปน ขอมู ลขาวสารที่ จัดทําโดย
หนวยงานของรัฐแหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา ๑๖ ใหสงคําขอนั้น
ใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป
มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา๗ หรือไมจัดขอมูล
ข าวสารไว ให ประชาชนตรวจดู ได ตามมาตรา
๙ หรื อไม จั ดหาข อมู ลข าวสารให แก ตนตามมาตรา
๑๑ หรื อฝ าฝ นหรื อไม ปฏิ บั ติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาที่ ลาชา หรือเห็นว าตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร
นั้ นมีผูส ิทธิ
รองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่ องเกี่ ยวกับการมีคําสั่ งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา
๑๕ หรือคําสั่ ง
ไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา๑๗ หรือคําสั่ งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา๒๕
ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดงเห
ตุผล
และรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน
หมวด ๒
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
มาตรา ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
จะเปดเผยมิได
มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หนวยงานของ
รัฐหรือเจาหนาที่ ของรัฐอาจมีคําสั่ งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ ตามกฎหมายของหน
งานของรั
วย ฐ
ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
(๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุ
ประสงคได ไม วาจะเกี่ ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู แหลมางที่
ของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แตทั้ งนี้
ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในดังกลาว
(๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทยหรื อขอมู ลขาวสารสว นบุคคลซึ่ งการเปดเผยจะเป นการรุ กล้ําสิ ทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร
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(๖) ขอมูลข าวสารของราชการที่ มีกฎหมายคุ มครองมิ ใหเปดเผย หรื อขอมูลขาวสารที่ มีผู ใหมาโดย
ไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น
(๗) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได แตตองระบุไวดวยวาที่
เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวส
าร
ของราชการเปนดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แตผูขออาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอ
บุคคลใดไดหรื อไมภายใตเงื่ อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรั กษามิให รั่ วไหลใหหนวยงานของรั ฐกําหนดวิ ธีกุ มารค
ครอง
ขอมูลขาวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบ
ถึงประโยชนไดเสียของผู ใด ใหเจาหนาที่ ของรัฐแจงใหผู นั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่ กําหนด แตงให
ตอเวลาอัน
สมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ผูที่ ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูที่ ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน ได เสี ยของตน มี สิ ทธิ คั ดค านการเป ดเผยข อมู ลข าวสารนั้ นได โดยทําเป นหนั งสื อถึ งเจ าหนั ฐาผูที่ รขัองร
บผิ ดชอบ
ในกรณี ที่ มีการคัดคาน เจาหนาที่ ของรัฐผู รับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจ งผลการพิ จารณา
ใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยขอมูขลาวสารนั้น
มิไดจนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘ หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได แลวแตกรณี
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือมี คําสั่ งไมรั บฟงคําคัดคานของผู มีประโยชน ไดเสี ยตามมาตรา
๑๗ ผู นั้ นอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ ไดรับแจงคําสั่ งนั้ น โดยยื่นคําอุทธรณณะกรรมการ
ตอค
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ ยวกับข อมูลข าวสารที่ มีคําสั่ งมิ ให เปดเผยนั้ นไม วาจะเปน การ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ตาม จะตองดําเนิน
กระบวนการพิ จ ารณาโดยมิ ใ ห ข อมู ล ข าวสารนั้ นเป ด เผยแก บุ ค คลอื่ นใดที่ ไม จํา เป น แก ก ารพิ จ ารณา
และในกรณีที่จําเปน จะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได
มาตรา ๒๐ การเปดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมีความรับผิดตามกฎหมายใด ใหถือวา
เจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้
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(๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบ
ตามมาตรา ๑๖
(๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มีคําสั่ งใหเปดเผยเปนการทั่ วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใดเพื่ อประโยชนอันสําคัญยิ่ งกวาที่เกี่ ยวกับประโยชน
สาธารณะ
หรือชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอื่นของบุคคล และคําสั่งนั้นไดกระทําโดยสมควรแกเหตุ ในการนี้จะม
ีการ
กําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได
การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว
หมวด ๓
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชนแหงหมวดนี้ “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
มาตรา ๒๒ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานของรัฐ
แหงอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใชบังคับกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได
หนวยงานของรัฐแหงอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ตองเปนหนวยงานของรัฐ
ซึ่ งการเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเปนอุปสรรครายแรง
ตอการดําเนินการของหนวยงานดังกลาว
มาตรา ๒๓ หนวยงานของรัฐตองปฏิ บัติเกี่ ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารส วนบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่ เกี่ ยวของและจําเปนเพื่ อการดําเนินงาน
ของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาวเมื่อหมดความจําเป
น
(๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะกระทบ
ถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น
(๓) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับ
สิ่งดังตอไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
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(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(ฉ) แหลงที่มาของขอมูล
(๔) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสม
เพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
ในกรณี ที่ เก็บขอมูลข าวสารโดยตรงจากเจ าของข อมู ล หน วยงานของรั ฐต องแจงใหเจาของข อมู ลทราบ
ลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใช ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ และกรณีี่ขทอ
ขอมูลนั้นเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมีกฎหมายบังคับ
หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ไปยังที่ใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปก
ติ
มาตรา ๒๔ หน วยงานของรัฐจะเปดเผยข อมู ลขาวสารสวนบุ คคลที่ อยู ในความควบคุ มดู แลของตน
ตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหน
าหรือ
ในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปนี้
(๑) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐแหงนั้น
(๒) เป นการใช ข อมู ลตามปกติ ภายในวั ตถุ ประสงค ของการจั ดให มี ระบบข อมู ลข าวสารส วนบุ คคลนั้ น
(๓) ตอหนวยงานของรัฐที่ ทํางานดานการวางแผนหรื อการสถิติหรือสํามะโนตางๆ ซึ่ งมีหนาที่ ตอง
รักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น
(๔) เป นการให เพื่ อประโยชนในการศึ กษาวิจั ยโดยไม ระบุ ชื่ อหรื อสวนที่ ทําให รู วาเปนขอมู ล ข าวสาร
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ต อหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิ ลปากร หรือหน วยงานอื่ นของรั ฐตามมาตรา
๒๖ วรรคหนึ่ ง
เพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา
(๖) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน
การสอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เปนการใหซึ่งจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ตอศาลและเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมาย
ที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว
(๙) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปดเผยขอมู ลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ(๓)
่ ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ใหมีการ
จัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร
นั้น
จะตองใหบุคคลนั้ นหรือผู กระทําการแทนบุคคลนั้ นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลข าวสารส วนบุคคลสเกีวนที
่ ยวกั่ บ
บุคคลนั้น และใหนํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผย
ตอเฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได
ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมีสิทธิ
ยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารส
วน
นั้นได ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบโดยไมชักชา
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคําขอ ใหผูนั้น
มี สิทธิอุ ทธรณต อคณะกรรมการวิ นิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิ บวั นนั บแต วันได รับแจงคํายสัิ น่ งยอม
ไม
แก ไ ขเปลี่ ยนแปลงหรื อ ลบข อ มู ล ข า วสาร โดยยื่ นคํา อุ ท ธรณ ต อคณะกรรมการ และไม ว า กรณี ใ ดๆ
ใหเจาของขอมูลมีสิทธิ รองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนที่ เขกีอ่ ยงได
ว
ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้
แทนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมแลวได
หมวด ๔
เอกสารประวัติศาสตร
มาตรา ๒๖ ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กําหนดตามวรรคสองนั บแต วั นที่ เสร็ จสิ้ นการจั ดให มี ข อมู ลข าวสารนั้ น ให หน วยงานของรั ฐส งมอบให แกมายเหตุ
หอจดห
แห งชาติ กรมศิ ลปากรหรื อหน วยงานอื่ นของรั ฐตามที่ กําหนดในพระราชกฤษฎี กา เพื่ อคั ดเลื อกไว ให ประชาชนได
กษาศึ
คนควา
กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกตามประเภท ดังนี้
(๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบหาป
(๒) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบป
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชนใน
การใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร
(๒) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้น ยังไมควรเปดเผยโดยมีคําสั่งขยาย
เวลากํากับไวเปนการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนดเกินคราวละ
หาปไมได
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การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่ คณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกําหนด ใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา
หมวด ๕
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
มาตรา ๒๗ ให มีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรั ฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคนเปนกรรมการ
ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้ งขาราชการของสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ งเปน
เลขานุการ และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให คําปรึกษาแก เจ าหน าที่ ของรั ฐหรื อหน วยงานของรั ฐเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติตามพระราชบั ญญั ติ นี้
ตามที่ไดรับคําขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะ
รัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราว
ตามความเหมาะสม แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๗) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙ กรรมการผู ทรงคุณวุฒิซึ่ งไดรับแตงตั้ งตามมาตรา๒๗ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สามปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งใหมได
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มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตาม
มาตรา ๒๗ พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่หรือ
หยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอไมวาจะเปน
กรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตามมาตรา
๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่ เกี่ ยวของไดและแจงผลการตรวจ
สอบใหผูรองเรียนทราบ
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซึ่ งคณะกรรมการ
มอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนไดไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผย
ไดหรือไมก็ตาม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใด
อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนําความในมาตรา๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ ตามความเหมาะสม
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งมิใหเปเผย
ด
ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ และคําสั่งไมแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแตงตั้ งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ ง ใหแตงตั้ งตามสาขาความ
เชี่ ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ เชน ความมั่ นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
หรือการบังคับใชกฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารคณะหนึ่งๆ ประกอบดวยบุคคลตาม
ความจําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการแ
ละ
ผูชวยเลขานุการ
ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะเขารวมพิจารณาดวยไมได
กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได
มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด และในการมีคําวินิจฉัย
จะมี ขอสั งเกตเสนอต อคณะกรรมการเพื่ อใหหนวยงานของรัฐที่ เกี่ ยวของปฏิบั ติเกี่ ยวกั บกรณี ใดตามที่ เห็ นวรสมค
ก็ ได
ใหนําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขาวิธี
พิจารณาและวินิจฉัย และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัยใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ให นําบทบัญญั ติมาตรา๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนดโทษที่ ประกอบกับ
บทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม
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หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา๓๒ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผู ใดฝาฝ นหรือไมปฏิบั ติ ตามขอจํากั ดหรื อเงื่ อนไขที่ เจาหน าที่ ของรัฐ กําหนด
ตามมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของ
ราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง
ไวเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะไดกําหนด
มาตรา ๔๓ ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในสวนที่เกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารของราชการ ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้ เวนแตระเบียทีบ่คณะ
รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดกําหนดเปนอยางอื่น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชน
มีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อทีะชาชนจะ
่ปร
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความ
เปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอ
ยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอ
ประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลให
ประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึด่งวย
ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน จึงจํานเป
ตองตราพระราชบัญญัตินี้
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กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรั ฐมนตรี โดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการข อมู ลข าวสารของราชการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหมีการจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา
๒๔ (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) และ (๙) แห งพระราชบั ญญั ติข อมู ลข าวสารของราชการ.ศ.
พ ๒๕๔๐ พร อมสําเนาหนึ่ งชุด ซึ่ งอยางน อย
ตองมีรายการตามบัญชีแสดงบัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามที่ แนบทายกฎกระทรวงนี้ และเก็บ
รักษาไวกับเจาหนาที่ผูควบคุมดูแลขอมูลขาวสารดังกลาว
ขอ ๒ ใหหนวยงานของรัฐจัดเก็บรวบรวมบัญชีหรือสําเนาบัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลใหเปนระบบกํากับไวกับขอมูลขาวสาร นั้น เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาของหนวยงานของรัฐและ
ตรวจสอบของบุคคลที่ขอตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนตามมาตรา๒๕
ขอ ๓ กรณีที่บัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลมีสวนที่เห็นควรไมเปดเผยแกผูขอ
ตรวจดู หรื อยื มอยู ด วย หน วยงานของรั ฐหรื อเจ าหน าที่ ของรั ฐจะตั ดรายการใดออกจากรายการในบั ญชี ที่ จะผยก็
เป ดไเด
แตอยางนอยตองคงรายการที่แสดงลําดับที่ วัน เดือน ป ที่ขอตรวจดูหรือขอยืมไว และใหแสดงเหตุผลทีเป
่ไมดเผย
ไวในชองหมายเหตุดวย

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คื อ โดยที่ มาตรา๒๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐที่เก็บรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลจัดทําบัญชีแสดง
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น ในกรณีที่มีการเปดเผยขอมูลขาวสารสบุวนคคล
ตามมาตรา ๒๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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วัน เดือน ป 
 
ลําดับที่ ที่ขอตรวจดู  
หรือยืม

 




บัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ชื่อของขอมูลขาวสาร ........................................................................................





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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ออกกฎกระทรวง
ไวดังตอไปนี้
ข อ๑ ในกรณี เจ าของข อมู ลเป นผู เยาว ให ผู ใช อํ านาจปกครองมี สิ ทธิ ดํ าเนิ นการแทนตามมาตรา
๒๕ วรรคห า
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ ง ถาผู เยาวมีอายุไมต่ํากว๑๕
า ป ตองไดรับความยินยอมจากผู เยาวดวย
ขอ ๒ ในกรณีเจาของขอมูลเปนคนไรความสามารถ ใหผู อนุบาลมีสิทธิดําเนินการแทนตาม
มาตรา ๒๕ วรรคหา
ขอ ๓ ในกรณีเจาของขอมูลเปนคนเสมือนไรความสามารถไมสามารถทําการตามมาตรา ๒๓
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ดวยตนเอง เพราะเหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือมีเหตุอื่น
ทํานองเดียวกันใหผูพิทักษมีสิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา๒๕ วรรคหา
ขอ ๔ ในกรณีเจาของขอมูลถึงแกกรรม และมิไดทําพินัยกรรมกําหนดไวเปน
อยางอื่น ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา๒๔ ไดตามลําดับกอนหลัง ดังตอไปนี้
(๑) บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม
(๒) คูสมรส
(๓) บิดาหรือมารดา
(๔) ผูสืบสันดาน
(๕) พี่นองรวมบิดามารดา
(๖) คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ในกรณีตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ ใหบุคคลตามขอ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
มีสิทธิดําเนินการ แทนไดไมวาบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะมีความเห็นเชนใดก็ตาม
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา๒๕ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดวา บุคคลผู มี สิทธิดําเนินการตามมาตรา๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕
แทนผู เยาวคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรม ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรั ฐมนตรี โดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการข อมู ลข าวสารของราชการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กอนครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดในมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไมนอยกวาสามเดือน หากหนวยงานของรัฐเจาของขอมูลขาวสาร ประสงคจะขอ
ขยายระยะเวลาไมเปดเผยขอมูลออกไปอีก ใหจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารที่จะขอขยายระยะเวลาไมเปดเผยพรอมทั
้ง
เหตุผล ยื่นตอบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) สวนราชการที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใหยื่นตอ
นายกรัฐมนตรี
(๒) สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง หรือสํานักงานปลัดทบวง ใหยื่นตอ
รัฐมนตรีวาการ
(๓) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ใหยื่นตอปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง แลวแตกรณี
(๔) สํานักงานจังหวัด หรือสํานักงานอําเภอ ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด
(๕) กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด ใหยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(๖) เทศบาล สุขาภิบาล ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด
(๗) องคการบริหารสวนตําบล ใหยื่นตอนายอําเภอ
(๘) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหยื่นตอประธาน
สภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี
(๙) ศาล หรือศาลภาค ใหยื่นตออธิบดีศาล นั้น ๆ
(๑๐) รัฐวิสาหกิจ องคกรควบคุมวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐหรือหนวยงานอื่ นของรัฐ ใหยื่นตอ
ผูมีอํานาจควบคุมหรือกํากับดูแล แลวแตกรณี
ขอ ๒ เมื่ อไดรั บบัญชีขอมูลขาวสารที่ จะขอขยายระยะเวลาไมเปดเผย ใหผู มีอํานาจพิจารณาใหความ
เห็ นชอบตามขอ๑ แต งตั้ งคณะกรรมการขึ้ นคณะหนึ่ งประกอบดวย บุคคลตามความจําเป นแต ต องไม นอยกว าสามคน
เพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาว
คณะกรรมการตามวรรคแรก จะตองประกอบดวยบุคคลซึ่งมิไดอยูในสังกัดของหนวยงานของ
รัฐซึ่งเปนเจาของขอมูลขาวสารดังกลาว เปนองคคณะไมนอยกวาสองในสาม
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ขอ ๓ การประชุมของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามขอ๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา๗๙ ถึงมาตรา ๘๔
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติประการใด ใหหัวหนาหนวยงานเจาของขอมูลขาวสาร
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา๒๖ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหมีการตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการจนเกินความจําเปน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรั ฐ มนตรี โ ดยคํา เสนอแนะของคณะกรรมการข อ มู ล ข าวสารของราชการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
การมีคําสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ เปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใดใหเปน
อํานาจของเจาหนาที่ของรัฐ ดังตอไปนี้
(๑) ขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายตุ ลาการที่ เปนขาราชการธุ รการ ขาราชการฝายอั ยการที่ เปน
ขาราชการธุรการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครู ขาราชการรัฐสภาสามัญหรือขาราชการกรุงเทพ
มหานคร ซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น และเปนผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ๖ ขึ้นไป
(๒) ขาราชการทหาร หรือขาราชการตํารวจ ซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูล
ขาวสารนั้น และเปนผูซึ่งมีชั้นยศตั้งแต พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตํารวจตรี ขึ้นไป แลวแต
กรณี
(๓) ขาราชการตุลาการซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น และเปนผูดํารง
ตําแหนงตั้งแตขาราชการตุลาการชั้น๒ ขึ้นไป
(๔) ขาราชการอัยการซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น และเปนผูดํารง
ตําแหนงตั้งแตขาราชการอัยการชั้น๒ ขึ้นไป
(๕) ผูบริหารทองถิ่น หรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดสุขาภิบาล
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาตําบล หรือปลัดเมืองพัทยา ซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแล
ขอมูลขาวสารนั้น แลวแตกรณี
(๖) บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น และเปนผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับหัวหนากองหรือ
เทียบเทาขึ้นไป
(๗) บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานอิสระของรัฐ หรือผูบริหาร
ระดับ เลขาธิการ ผู อํานวยการ หรือตําแหนงอื่ นที่ มี อํานาจหนาที่ เชนเดียวกันของหนวยงานอิสระของรัอเจ
ฐหรืาหนาที่
หน วยงานอิ สระของรัฐที่ ได รั บมอบหมายจากผู บริ หารดั งกล าว ซึ่ งมีหน าที่ ครอบครองหรื อควบคุมดู แลข อวสารนั
มูลข า้ น
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(๘) บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานขององคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หรือหัวหนาสํานักงานขององคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หรือเจาหนาที่ขององคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว ซึ่งมีหนาที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหมีเจาหนาที่ในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทําหนาที่
วินิจฉัยเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ที่มีปญหาตองพิจารณาทั้งในดานการรักษาความลับ
เพื่อประโยชนในราชการและในดานประโยชนอื่นอันสําคัญที่ทําใหอาจจําเปนตองเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น ทั้งนี้
เพื่อใหการเปดเผ ขอมูลขาวสาร ของทางราชการเกิดดุลยภาพระหวางการรักษาความลับกับประโยชนอื่ นที่เวข
กี่ ยอง
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช มี พระบรมราชโองการ โปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มาตรา ๓/๑ และ มาตรา ๗๑/๑๐ (๕) แหง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒

พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป
มาตรา ๓ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ ในเรื่ องใดสมควรที่ สวนราชการใดจะปฏิบัติเมื่ อใด
และจะตองมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ ก.พ.ร.
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ
มาตรา ๕

ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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หมวด ๑
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรา ๖

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่ อบรรลุเปาหมาย

ดังตอไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

เกิดประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
หมวด ๒
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน

มาตรา ๗ การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมาย เพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม
ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ
มาตรา ๘ ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการ
โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการบริหารราชการ ดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคตามมาตรา๗ และ
สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา
(๒) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได
และมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น
(๓) กอนเริ่มดําเนินการสวนราชการตองจัด ใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวน
ทุ กด าน กําหนดขั้ นตอนการดําเนิ นการที่ โปรงใส มี กลไกตรวจสอบการดําเนิ นการในแต ละขั้ นตอน ในกรณี ที่ ภจใด
ารกิ
จะมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจงทําความเขาใจ
เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากภารกิจนั้น
(๔) ใหเปนหนาที่ของขาราชการที่จะตองคอยรับฟงความคิดเห็น และความพึงพอใจของสังคม
โดยรวมและประชาชนผู รั บบริการ เพื่ อปรั บปรุ งหรื อเสนอแนะตอผู บั งคั บบั ญชา เพื่ อใหมี การปรั บปรุ งวิัตธี ปิ ราชการ
ฏิ บ
ใหเหมาะสม
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(๕) ในกรณีที่ เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหสวนราชการดําเนินการ แกไขปญหา
และอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากสวนราชการอื่น หรือระเบียบขอบังคับออก
ที่
โดยสวนราชการอื่น ใหสวนราชการแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็
วตอไป
และใหแจง ก.พ.ร. ทราบดวย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ ง ให สวนราชการกําหนดวิธี ปฏิบั ติใหเหมาะสมกับภารกิจแต ละเรื่ อง ทั้ งนี้
ก.พ.ร. จะกําหนดแนวทางการดําเนินการทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรานี้ดวยก็ได
หมวด ๓
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
มาตรา ๙

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ

ดั งต อไปนี้
(๑) ก อนจะดําเนิ นการตามภารกิ จใด ส วนราชการต องจัดทําแผนปฏิ บั ติราชการไว เป นการล วงหน า
(๒) การกําหนดแผนปฏิบั ติราชการของส วนราชการตาม(๑) ต องมี รายละเอียดของขั้ นตอน ระยะ
เวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอนเปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(๓) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด
(๔) ในกรณีที่ การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน
ให เป นหน าที่ ของส วนราชการที่ จะต องดําเนิ นการแก ไขหรื อบรรเทาผลกระทบนั้ น หรื อเปลี่ ยนแผนปฏิ บใหั ตเิ รหมาะสม
าชการ
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลายสวนราชการหรือเปนภารกิจที่ใกลเคียง
หรือตอเนื่ องกัน ใหสวนราชการที่ เกี่ ยวของนั้ นกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่ อใหเกิด การบริหารราช
การแบบ
บูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ใหสวนราชการมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาคณะผู แทน
ในต างประเทศ เพื่ อใหการบริหารราชการแบบบู รณาการในจังหวัดหรื อในต างประเทศ แล วแตกรณีสามารถใชอํานาจ
ตามกฎหมายไดครบถวน ตามความจําเปนและบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๑๑ สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรู อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรู ขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรู ในดานตาง ๆ เพื่ อนํามาป
ระยุกต
ใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู รวมกัน ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการให สอดคลองกับการบริหาชการ
ารร
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้

กฎหมายที่เกี่ ยวของกับการปฏิบั ติงาน
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มาตรา ๑๒ เพื่ อประโยชน ในการปฏิ บั ติ ราชการให เกิ ดผลสั มฤทธิ.พ.ร.
์ ก อาจเสนอต อคณะรั ฐมนตรี
เพื่ อกําหนดมาตรการกํากั บการปฏิ บัติ ราชการ โดยวิ ธีการจั ดทําความตกลงเป นลายลักษณอั กษร หรื อโดยวิธี ก่ นารอื
ใด
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๑๓ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรี
เมื่ อคณะรั ฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
นายกรั ฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ รวมกั นจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผ นดิน เสนอคณะรั ฐมนตรีพิ จารณาภายในเกาสิบวั นนับแตวั นที่ คณะรั ฐมนตรีแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภา
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีผล
ผู กพั นคณะรั ฐมนตรี รั ฐมนตรี และส วนราชการ ที่ จะต องดําเนิ นการจั ดทําภารกิ จให เปนไปตามแผนการบริ หารราชก
าร
แผนดินนั้น
มาตรา ๑๔ ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตาม มาตรา ๑๓ ใหจัดทําเปนแผนสี่ป
โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบั ญญัติ ของรัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย และแผนพัฒนาประเทศด านต าง ๆ ที่ เกี่ ยวข อง ทั้ งนี้ อย อยางน
จะตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบใน
แตละภารกิจ ประมาณการรายได และรายจายและทรัพยากรตาง ๆ ที่จะตองใชระยะเวลาการดําเนินการ และการ
ติดตามประเมินผล
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ใหสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี ร วมกั นพิจารณาจั ดทําแผนนิ ติ บั ญญั ติ โดยมี รายละเอี ยดเกี
กั บ่ ยว
กฎหมายที่ จะตองจัดใหมี ขึ้ นใหมหรือกฎหมายที่ ตองมีการแกไขเพิ่ มเติม หรือยกเลิกให สอดคลองกับแผนการบร
ิหาร
ราชการแผนดิน สวนราชการผูรับผิดชอบ และระยะเวลาที่ตองดําเนินการ
แผนนิติบัญญัตินั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแลว ใหมีผลผูกพันสวนราชการที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ในกรณีที่เห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนด
หลักเกณฑการจัดทําแผนนิติบัญญัติเพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานก็ได
มาตรา ๑๖ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนสี่ป
ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตาม มาตรา ๑๓
ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได
และรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
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เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใด ตามวรรคสองแลว ใหสํานัก
งบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกลาว
ในกรณี ที่ ส วนราชการมิ ได เสนอแผนปฏิ บั ติราชการในภารกิ จใด หรื อภารกิ จใดไม ได รับความเห็ นชอบ
จากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้ นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ ของแผนปฏิบัติราชการประจําป
เสนอตอคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดให สวนราชการตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ใหสํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. รวมกันกําหนดแนวทางการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการตาม มาตรา ๑๖ ใหสามารถใชไดกับแผนปฏิบัติราชการที่ ตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบ
ประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิใหเพิ่มภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร
มาตรา ๑๘ เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการอยางอื่น
ซึ่งมีผล ทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมายหรือนําไปใชในภารกิจใหมที่มิไดกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ
จะกระทําไดตอ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกันแลว
การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเฉพาะในกรณี ที่งานหรือภารกิจใดไมอาจ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจําเปนหรือไมเปนประโยชน หรือหากดําเนินการตอไปจะตอง
เสียคาใชจายเกินความจําเปน หรือมีความจําเปนอยางอื่นอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ที่จะตองเปลี่ยนแปลงส
าระสําคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการ
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหปรับแผนปฏิบัติราชการแลว ใหดําเนินการแกไขแผนการบริหาร
ราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย
มาตรา ๑๙ เมื่ อนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่ สรุปผลการปฏิบัติ
ราชการและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม ตามที่ นายกรัฐมนตรีคนใหม สั่งการ ทั้ งนี้ เพื่ อนายกรัฐมนตรีใหม
คน
จะไดใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนด นโยบายการบริหารราชการแผนดินตอไป
หมวด ๔
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
มาตรา ๒๐ เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหสวน
ราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณที่จะตองใช
ในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบทั่วกันดวย
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มาตรา ๒๑ ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภทขึ้น ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ใหสวนราชการคํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวน
ราชการนั้ น ตามระยะเวลาที่ กรมบั ญชีกลางกําหนด และรายงานให สํานั กงบประมาณ กรมบั ญชี กลาง และ.พ.ร.
ก ทราบ
ในกรณีที่รายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะใดของสวนราชการใดสูงกวา รายจายตอหนวย
ของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล ายคลึงกั นของสวนราชการอื่ น ให สวนราชการนั้ นจั ดทํา
แผนการลดรายจ ายต อหน วยของงานบริ การสาธารณะดั งกล าวเสนอสํานั กงบประมาณ กรมบั ญชี กลาง และ
.พ.ร.
ก ทราบ
และถ ามิ ได มี ข อทั กท วงประการใดภายในสิ บห าวั นก็ ให ส วนราชการดั งกล าวถื อปฏิ บั ติ ตามแผนการลดรายจ
นต อาไปได
ยนั้
มาตรา ๒๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบ
ประมาณรวมกันจัดใหมีการประเมินความคุ มคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ สวนราชการดําเนินการอยู เพืายงาน
่ อร
คณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก และเพื่อ
ประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ในการประเมินความคุ มค าตามวรรคหนึ่ ง ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ ความเปน
ไปไดของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึงไดและรายจายที่ตองเสียไปกอนแล
ะ
หลังที่สวนราชการดําเนินการดวย
ความคุมคาตามมาตรานี้ ใหหมายความถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคม และประโยชนหรือ
ผลเสียอื่น ซึ่งไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย
มาตรา ๒๓ ในการจัดซื้อหรือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม
โดยพิจารณาถึงประโยชน และผลเสียทางสั งคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วั ตถุประสงค ที่ จะใช ราคา และประโยชน
ระยะยาวของสวนราชการที่จะไดรับประกอบกัน
ในกรณีที่วัตถุประสงคในการใชเปนเหตุใหตองคํานึงถึงคุณภาพ และการดูแลรักษาเปนสําคัญ
ใหสามารถกระทําไดโดยไมตองถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจางเสมอไป
ให ส วนราชการที่ มี หน าที่ ดู แล ระเบี ยบเกี่ ยวกั บการพั สดุ ปรับปรุ งระเบี ยบที่ เกี่ ยวข องเพื่ อให สวนราชการ
ดําเนินการ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติภารกิจใด หากสวนราชการจําเปนตองไดรับอนุญาต อนุมัติ หรือความ
เห็นชอบจากสวนราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
ใหสวนราชการที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบดังกลาว แจงผลการพิจารณาใหสวนราชการ
ที่ยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีที่เรื่องใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดขั้นตอน
การปฏิบัติไว และขั้นตอนการปฏิบัตินั้นตองใชระยะเวลาเกินสิบหาวัน ใหสวนราชการที่มีอํานาจอนุญาต อน
ุมัติ
หรือใหความเห็นชอบ ประกาศกําหนดระยะเวลาการพิจารณาไวใหสวนราชการอื่นทราบ
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สวนราชการใดที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบมิไดดําเนินการใหแลวเสร็จตาม
วรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง หากเกิดความเสียหายใดขึ้ น ใหถือวาขาราชการซึ่ งมีหนาที่ เกี่ ยวของและหัวหนา
สวนราชการนั้นประมาทเลินเลออยางรายแรง เวนแตจะพิสูจนไดวาความลาชานั้นมิไดเกิดขึ้นจากความผิของตน
ด
มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใด ๆ ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่รับผิดชอบ
ในปญหานั้น ๆ จะตองพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาวินิจฉัยใหดําเนินการ
ไดเทาที่จําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได
ในการพิจารณาเรื่ องใด ๆ โดยคณะกรรมการ เมื่ อคณะกรรมการมีมติเปนประการใดแลว ใหมติของ
คณะกรรมการผูกพันสวนราชการซึ่งมีผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย แมวาในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นแผูทน
ของสวนราชการที่ เปนกรรมการจะมิไดเขาร วมพิจารณาวินิจ ฉัยก็ตาม ถามีความเห็นแตกตางกั นสองฝาย
ใหบันทึกความเห็นของกรรมการฝายขางนอยไวใหปรากฎในเรื่องนั้นดวย
ความผูกพันที่กําหนดไวในวรรคสอง มิใหใชบังคับกับการวินิจฉัยในปญหาดานกฎหมาย
มาตรา ๒๖ การสั่ งราชการโดยปกติ ใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เวนแตในกรณีที่ ผู บังคับบัญชา
มีความจําเปนที่ ไมอาจสั่ งเปนลายลักษณอักษรในขณะนั้ น จะสั่ งราชการดวยวาจาก็ได แตใหผู รับคําั้ นสับั่ งนทึกคําสั่ ง
ดวยวาจาไวเปนลายลักษณอักษรและเมื่ อไดปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกลาวแลวใหบันทึกรายงานใหผูสั่ ง
ราชการทราบในบันทึกใหอางอิงคําสั่งดวยวาจาไวดวย
หมวด ๕
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรา ๒๗ ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใดใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทั้งี้ น
ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุงผลใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน
เมื่อไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแลว ใหสวนราชการกําหนด หลักเกณฑการ
ควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลการใชอํานาจและความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจไวดวย
หลักเกณฑดังกลาวตองไมสรางขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไมจําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในกา
รนี้
หากสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแลวจะเปนการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัด
คาใชจาย รวมทั้งไมเกิดผลเสียหายแกราชการ ใหสวนราชการดําเนินการใหขาราชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ
เมื่อสวนราชการใดไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ตามวรรคหนึ่ง หรือไดมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแลว ใหสวนราชการนั้นเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
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มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชนในการกระจายอํานาจการตัดสินใจตาม มาตรา ๒๗ ก.พ.ร. ดวย
ความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
ความรับผิดชอบระหวางผู มอบอํานาจและผู รับมอบอํานาจ และการลดขั้ นตอนในการปฏิบัติราชการใหสวนราชการ
ถือปฏิบัติก็ได
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือการติดตอประสานงาน
ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การดําเนินการ
รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวนราชการและในระบบเครืขอาย
สารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเขาตรวจดูได
มาตรา ๓๐ ในกระทรวงหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของปลัดกระทรวงที่จะตองจัดใหสวนราชการภายใน
กระทรวงที่ รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ ยวกับการบริการประชาชนรวมกันจัดตั้ งศูนยบริการรวม เพื่ ออํานวยความส
ะดวก
แกประชาชนในการที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอสอบถาม
ขอทราบ ขอมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการในกระทรวงเดียวกัน
โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว
มาตรา ๓๑ ในศูนยบริการรวมตาม มาตรา ๓๐ ใหจัดใหมีเจาหนาที่รับเรื่องราวตาง ๆ และ
ดําเนินการสงตอใหเจาหนาที่ ของสวนราชการที่ เกี่ยวของเพื่ อดําเนินการตอไป โดยใหมีขอมูลและเอกสาร
ที่ เกี่ ยวของ
กับอํานาจหนาที่ของทุกสวนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบคําขอตาง ๆ ไวใหพรอมที่จะบริการประชาชนได ณ
ศูนยบริการรวม
ใหเปนหนาที่ สวนราชการที่เกี่ยวของที่จะตองจัดพิมพรายละเอียดของเอกสารหลักฐาน ที่ประชาชน
จะตองจัดหามาในการขออนุมัติหรือขออนุญาตในแตละเรื่องมอบใหแกเจาหนาที่ของศูนยบริการรวม และใหเนป
หน าที่ ของเจ าหนาที่ ศู นย บริ การร วมที่ จะตองแจง ให ประชาชนที่ มาติ ด ตอได ทราบในครั้ งแรกที่ มาติ ดต อ
และตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานที่จําเปนดังกลาวนั้นประชาชนไดยื่นมาครบถวนหรือไม พรอมทั้งแจงใหทราบถ
ึง
ระยะเวลาที่จะตองใชดําเนินการในเรื่องนั้น
ในการยื่นคํารองหรือคําขอตอศูนยบริการรวมตาม มาตรา๓๐ ใหถือวาเปนการยื่นตอสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ ทั้งหมดตามที่ระบุไวในกฎหมายหรือกฎแลว
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีปญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎหมายหรือกฎในเรื่องใด ใหสวนราชการที่เกี่ยวของแจงให ก.พ.ร. ทราบ
เพื่อดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายหรือกฎนั้นตอไป
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มาตรา ๓๒ ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
จัดใหสวนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือตอเนื่องกันในจัหวั
งด
อําเภอ หรือกิ่ งอําเภอนั้ น รวมกันจัดตั้ งศูนยบริการรวมไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ วาการอําเภอ หรืวาอการกิ
ที่ ่ งอําเภอ
หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศใหประชาชนทราบ และใหนําความใน มาตรา๓๐ และ มาตรา ๓๑
มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
หมวด ๖
การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
มาตรา ๓๓ ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปน หรือ
สมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี
กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน
กําหนดเวลาในการจัดใหมีการทบทวนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่ ก.พ.ร. กําหนด
ในกรณีที่สวนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ใหสวนราชการดําเนิน
การปรับปรุงอํานาจหนาที่ โครงสราง และอัตรากําลัง ของสวนราชการใหสอดคลองกัน และเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป
ในกรณีที่ ก.พ.ร. พิจารณาแลวเห็นวาภารกิจของรัฐที่ สวนราชการใดรับผิ ดชอบดําเนินการอยู สมควร
เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสวน
ราชการนั้นดําเนินการปรับปรุงภารกิจ อํานาจหนาที่ โครงสรางและอัตรากําลังของสวนราชการนั้นใหสอดคลอกังน
มาตรา ๓๔ ในกรณี ที่ มี การยุ บเลิ ก โอน หรื อรวมส วนราชการใดทั้ งหมดหรื อบางส วน ห ามมิ ให จั ดตั้ ง
สวนราชการที่มีภารกิจหรืออํานาจหนาที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับสวนราชการดังกลาวขึ้นอี ก
เวนแตมีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการแผนดิน และมีเหตุผลจําเปนเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชนสวนรวมของประชาชน และโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.
มาตรา ๓๕ สวนราชการมีหนาที่สํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และประกาศ ที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังับค
หรือประกาศขึ้นใหม ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่ นคงของประเทศ ทั้ งนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของประชาชน
มาประกอบการพิจารณาดวย
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือประกาศ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใด ไมสอดคลองหรือเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
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ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศ เปนอุปสรรคตอการประกอบกิจการหรือการดํารงชีวิตของประชาชน หรือกอ
ใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะตอสวน
ราชการนั้นเพื่อดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็วตอไป
ในกรณีที่สวนราชการที่ไดรับการเสนอแนะไมเห็นชอบดวย กับคําเสนอแนะของสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา ใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
หมวด ๗
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงาน
ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และประกาศใหประชาชน
และขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร.
พิจารณาเห็นวางานนั้ นมีลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตอง
ปฏิบัติก็ได
ใหเปนหนาที่ ของผู บังคับบัญชาที่ จะตองตรวจสอบ ใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนด
เวลาตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๘ เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือจาก
สวนราชการดวยกันเกี่ ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนัที้่นจะตอง
ตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน สิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา๓๗
มาตรา ๓๙ ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของ สวนราชการเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนที่จะสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ
ระบบเครือขายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ ง ตองจัดทําในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีขึ้นตาม มาตรา ๔๐
มาตรา ๔๐ เพื่ ออํ า นวยความสะดวกและความรวดเร็ ว แก ป ระชาชนในการติ ด ต อ กั บ
สวนราชการทุกแหง ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศกลางขึ้น
ในกรณีที่สวนราชการใดไมอาจจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการได อาจรองขอให
กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารดําเนิ นการจั ดทําระบบเครื อข ายสารสนเทศของส วนราชการดั งกล าวก็ ได
ในการนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะขอใหสวนราชการใหความชวยเหลือดานบุคลากร
คาใชจายและขอมูลในการดําเนินการก็ได
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มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ สวนราชการไดรั บคําร องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ ยวกับวิธี ปฏิบั ติ
ราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาที่
ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป และในกรณีที่มีที่อยูของบุคคลนั้น ใหแจงใหุคบคลนั้น
ทราบผลการดําเนินการดวย ทั้งนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได
ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือที่อยูของผูรองเรียน
เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น
มาตรา ๔๒ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว
ใหสวนราชการที่ มี อํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพื่ อใชบังคับกับสวนราชการอื่ น มีหตรวจสอบ
นาที่
วากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือความลาชา
ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไมเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป
ในกรณีที่ไดรับการรองเรียนหรือเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอื่นในเรื่องใด ใหสวน
ราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้ นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่ เห็นวาการรองเรียนหรือนอ
เส
แนะนั้นเกิดจากความเขาใจผิดหรือความไมเขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ใหชี้แจงใหผูรองเรี
ยน
หรือเสนอแนะทราบภายในสิบหาวัน
การรองเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจงผาน ก.พ.ร. ก็ได
ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นวา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ ง ให .กพ.ร.
แจงใหสวนราชการที่ออก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข หรือยกเลิก
ตอไปโดยเร็ว
มาตรา ๔๓ การปฏิบั ติราชการในเรื่ องใด ๆ โดยปกติ ใหถื อว าเป นเรื่ องเป ดเผย เว นแต กรณี มีความ
จําเป นอยางยิ่ งเพื่ อประโยชน ในการรั กษาความมั่ นคงของประเทศความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จ การรั กษาความสงบเรียบ
รอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน
มาตรา ๔๔ สวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจายแตละป
รายการเกี่ ยวกับการจัดซื้ อหรือจัดจางที่ จะดําเนินการในปงบประมาณนั้ น และสัญญาใด ๆ ที่ไดมีการอนุมหัตจัิใดซื้ อ
หรือจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได ณ สถานที่ทําการของสวนราชการ และระบบเครือขาย
สารสนเทศของสวนราชการ ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลดังกลาวตองไมกอใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบ
หรือความเสียหายแกบุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจาง
ในการจัดทําสัญญาจัดซื้อหรือจัดจาง หามมิใหมีขอความหรือขอตกลงหามมิใหเปดเผยขอความ
หรือขอตกลงในสัญญาดังกลาว เวนแตขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ อยู ภายใตบังคับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการคุมครองความลับทางราชการ หรือในสวนที่เปนความลับทางการคา
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หมวด ๘
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม มาตรา ๙ (๓) แลว ใหสวนราชการ
จัดใหมีคณะผู ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ ยวกับผลสัมฤทธิ์ ของภารก
ิจ
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีกรา
และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด
มาตรา ๔๖ สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับหรือ
หนวยงานในสวนราชการก็ได ทั้งนี้ การประเมินดังกลาวตองกระทําเปนความลับและเปนไปเพื่อประโยชน
แหงความสามัคคีของขาราชการ
มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติ งานของขาราชการเพื่ อประโยชนในการบริหารงานบุ คคล
ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงที่ปฏิบัติ ประโย
ชน
และผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่สวนราชการใดดําเนินการใหบริการที่มีคุณภาพและเปนไปตามเปาหมาย
ที่ กําหนด รวมทั้ งเป นที่ พึ งพอใจแก ประชาชน ให.พ.ร.เสนอคณะรั
ก
ฐมนตรี จั ดสรรเงิ นเพิ่ มพิ เศษเป นบําเหน็ จความชอบ
แกสวนราชการ หรือใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้น เพื่ อนําไปใชในการปรับปรุารงก
ปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ .กพ.ร.
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๙ เมื่ อสวนราชการใดได ดําเนิ นงานไปตามเป าหมาย สามารถเพิ่ มผลงาน และผลสัมฤทธิ์
โดยไมเปนการเพิ่ มคาใชจายและคุมคาตอภารกิจของรัฐ หรือสามารถดําเนินการตามแผนการลดคาใชจายตอวหน
ย
ไดตามหลักเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนด ให ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพใหแก
สวนราชการนั้ น หรือใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้ น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุ
การง
ปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ .กพ.ร.
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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หมวด ๙
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๕๐ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดใหสวนราชการต องปฏิบัติการใดนอกเหนือจากที่ กําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งกําหนดมาตรการอื่นเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไวใน มาตรา๔๘ และ มาตรา ๔๙ ก็ได
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงานในเรื่องใด
และมีกฎหมายฉบั บอื่ นกําหนดให ส วนราชการต องจั ดทําแผนงานในเรื่ องเดี ยวกั นทั้ งหมดหรื อบางส วน เมื่ อส วนราชการ
ได จัดทําแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแลวใหถือวา สวนราชการนั้นไดจัดทําแผนตามพระราชกฤษฎีกานี้
ดวยแลว
มาตรา ๕๒ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามแนว ทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการอํานวย ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนที่สอดคลองกับบทบัญญัติในหมวด๕
และหมวด ๗
ใหเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและใหความชวยเหลือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๓ ใหองคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้
ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นวาองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดใหมีหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง
หรือมีแตไมสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกานี้ ใหแจงรัฐมนตรีซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลองคการมหาชนหรือรัฐาหกิ
วิส จ
เพื่อพิจารณาสั่งการใหองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินการใหถูกตองตอไป
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อใหการ
ปฏิบั ติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ และใหบริ การแกประชาชนได อยางมี ประสิทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น
ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการนี้ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื
่อใหการ
บริหารราชการแผนดินเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
และเนื่องจากมาตรา ๓/๑ แหง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหการกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติราชการ เพื่อใหเกิดการบริหรา
กิจการบานเมืองที่ดีกระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ที่ ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

นายไพรัตน
นายวสันต
นายจรินทร
นายวีระวัฒน

สกลพันธุ
วรรณวโรทร
จักกะพาก
ชื่นวาริน

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผู จัดทํา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายวันชัย
นายบรเมศร
นายประพจน
นายสาจิต
นางสาววราภรณ
นางสาวนฤมล
นางสาวนฤมล

จันทรพร
ธีระคําศรี
โพธิ์ใต
จันทรศิริ
ขวัญเรือน
แซโงว
ศรีธวัช ณ อยุธยา

ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนกฎหมายและระเบียบทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได
นิติกรชํานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
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