
 
  

ราง 
ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ลักษณะ ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ นอกจากจะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหาร

สวนจังหวัด 
“ประชากร” หมายความวา บุคคลตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
“ตําบล” หมายความวา ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี 
“อําเภอ” หมายความวา อําเภอตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และให

หมายความรวมถึงก่ิงอําเภอดวย 
“นายอําเภอ” ใหหมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอดวย 
“จังหวัด” หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
“สมาชิกสภาทองถ่ิน” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาเทศบาล 

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด  
“รองผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกเทศมนตรี รองนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด” 
“ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกเทศมนตรี รอง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และใหหมายความรวมถึง เลขานุการและท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินดวย 
 “ขาราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 

สวนทองถ่ิน 



๒ 

 

“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล และปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด 

“ขอบัญญัติทองถ่ิน” หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เทศบัญญัติ และขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด 

“ผูกํากับดูแล” หมายความวา  
 (๑) นายอําเภอ สําหรับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบลและเทศบาลเมือง 
 (๒) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับเทศบาลนครและองคการบริหารสวนจังหวัด  

 มาตรา ๒  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคลจัดต้ังข้ึน
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตามท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอ่ืน เพ่ืออํานวยประโยชนใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 
 มาตรา ๓  การปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะท่ีไดมาตรฐานและคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ ในการนี้หากการใดอาจสงผล
กระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินในสาระสําคัญ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงขอมูลรายละเอียดให
ประชาชนทราบกอนดําเนินการเปนเวลาพอสมควร และถาเห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นหรือหาพันคนสุดแตจํานวนใดจะนอยกวา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 
หรือจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติกอนดําเนินการ 
 มาตรา ๔  ใหกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีในการกํากับดูแล สงเสริม สนับสนุน และแนะนําการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสุขตอประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือใหการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามประมวลกฎหมายนี้และหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 มาตรา 5 หลักเกณฑและวิธีการสํารวจเจตนารมณของประชาชน การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
และการจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติตามท่ีบัญญัติ ไวในประมวลกฎหมายนี้  ให เปนไปตามระเบียบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 มาตรา 6 การจัดใหมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีมิใชองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

ลักษณะ ๒ 
การจัดระเบียบองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   
หมวด ๑  

การจัดตั้ง การรวม  



๓ 

 

และการเปล่ียนแปลงฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   

สวนท่ี ๑ 
การจัดตั้ง 

   
มาตรา 7  ตําบลใดมีเขตพ้ืนท่ีอยูนอกเขตเทศบาลและการปกครองทองถ่ินรูปแบบอ่ืนตามมาตรา 6 และมี

ประชากรในเขตพ้ืนท่ีนั้นไมนอยกวาสองพันคนติดตอกันเปนเวลาหนึ่งป และยังมิไดจัดตั้ง เปนองคการบริหารสวนตําบล 
หากตามเจตนารมณของประชาชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้นประสงคจะใหมีการปกครองทองถ่ินในรูปแบบองคการบริหารสวน
ตําบล ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล โดยระบุชื่อและเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลท่ีจัดตั้งไวดวย 

องคการบริหารสวนตําบลจะมีเขตพ้ืนท่ีอยูในตําบลเดียวหรือหลายตําบลท่ีมีเขตพ้ืนท่ีติดตอกันก็ได แตตอง
อยูภายในอําเภอเดียวกัน 

มาตรา 8 ภายใตบังคับมาตรา 9 มาตรา ๑0 และมาตรา ๑1 เม่ือทองถ่ินใด สมควรจัดตั้งเปน
เทศบาล ใหจัดตั้งเปนเทศบาล 
  เทศบาลมีสามประเภท คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 

มาตรา 9  เทศบาลตําบล ไดแก ทองถ่ินท่ีมีประชากรไมเกินหนึ่งหม่ืนหาพันคน ซ่ึงมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะข้ึนเปนเทศบาลตําบล  
  ท้ังนี้ ใหรวมถึงเทศบาลตําบลตามกฎหมายจัดตั้งท่ีมีอยูเดิมกอนวันท่ีประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑0 เทศบาลเมือง ไดแก ทองถ่ินท่ีมีประชากรเกินหนึ่งหม่ืนหาพันคนและรายไดโดยไมรวมเงิน
อุดหนุนพอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามประมวลกฎหมายนี้ 
   ท้ังนี้ ไมรวมถึงเทศบาลเมืองตามกฎหมายจัดตั้งท่ีมีอยูเดิมกอนวันท่ีประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ  

มาตรา ๑1 เทศบาลนคร ไดแก ทองถ่ินท่ีมีประชากรเกินหาหม่ืนคนข้ึนไปและรายไดโดยไมรวมเงิน
อุดหนุนพอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามประมวลกฎหมายนี้ 

ท้ังนี้ ไมรวมถึงเทศบาลนครตามกฎหมายจัดตั้งท่ีมีอยูเดิมกอนวันท่ีประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ 
มาตรา ๑2  การจัดตั้งเทศบาล ใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

โดยใหระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย 
มาตรา ๑3 การเปลี่ยนแปลงชื่อและเขตขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ใหทําเปนประกาศ

กระทรวงมหาดไทย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑4  ในจังหวัดหนึ่งใหมีองคการบริหารสวนจังหวัด เขตขององคการบริหารสวนจังหวัดไดแก

เขตจังหวัด 
 

สวนท่ี ๒ 
การรวม 

   



๔ 

 

 
มาตรา ๑5 ใหรวมองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลท่ีมีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนต่ํากวายี่สิบ

ลานบาทกอนปท่ีมีการรวมและมีจํานวนประชากรตํ่ากวาเจ็ดพันคนเขาดวยกันหรือกับองคการบริหารสวนตําบล
หรือเทศบาลแหงอ่ืนท่ีมีพ้ืนท่ีติดกันและในอําเภอเดียวกันภายในสามป นับแตวันท่ีประมวลกฎหมายองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีผลใชบังคับและใหมีฐานะเปนเทศบาล โดยใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 12 

ใหกระทรวงมหาดไทย กําหนดหลักเกณฑในการรวมองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งป นับแตวันท่ีประมวลกฎหมายนี้มีผลใชบังคับ 

การรวมองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลและเทศบาลท่ีรวมนั้น 

ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการรวมองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอ ทําหนาท่ีตามวรรคสอง โดยใหคณะกรรมการดังกลาวไดรับเบี้ยประชุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น   

องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลใดมีสภาพพ้ืนท่ีเปนเกาะ หรือโดยสภาพทางภูมิศาสตรไมสามารถ
ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอ่ืนท่ีจะไปรวมไดโดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไมดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งกับองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลนั้นก็ได โดยใหออกเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา 16 ในกรณีท่ีประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลบางสวนมีความ
ตองการท่ีจะไดรับการจัดบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลใกลเคียงท่ีมีเขตติดตอกัน 
เนื่องจากมีความสะดวกในการติดตอและเปนประโยชนตอการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจริญของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
นั้น ใหกระทรวงมหาดไทยแบงพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลนั้นใหมเพ่ือนําไปรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลและเทศบาลท่ีอยูใกลเคียงนั้นได ท้ังนี้ โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสม ความจําเปน และเจตนารมณ
ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา 17  องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันดังตอไปนี้ อาจ
รวมกันเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินได 

(๑) องคการบริหารสวนตําบลรวมกับองคการบริหารสวนตําบล 
(๒) องคการบริหารสวนตําบลรวมกับเทศบาล 
(๓) เทศบาลรวมกับเทศบาล 
การรวมกันตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงตองกําหนดเขตขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหมไวดวย 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมารวมกันเปนอันยุบเลิก และใหผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรวมกัน พนจากตําแหนงตั้งแตวันท่ีรวมกัน ตามท่ีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
และผูบริหารทองถ่ินกําหนด 

การรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรานี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
มาตรา 18  การรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใดแหงหนึ่งท้ังหมดหรือเขากับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนตามมาตรา 6 ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
ประสงคจะมารวม และเม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนตามมาตรา 6 ไมขัดของใหกระทรวงมหาดไทย



๕ 

 

ประกาศยุบเลิกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และดําเนินการตอไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนนั้น 

มาตรา 19  บรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกรอง งบประมาณ ขาราชการสวนทองถ่ิน 
พนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลท่ีรวมกันตามมาตรา ๑5 มาตรา 17 และมาตรา 
18 ใหโอนไปเปนขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนตามมาตรา 
6 ท่ีรับรวมหรือตั้งข้ึนใหม แลวแตกรณี  

บรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกรอง งบประมาณ ขาราชการสวนทองถ่ิน พนักงานและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล เฉพาะท่ีเก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีถูกนําไปรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลหรือเทศบาลท่ีอยูใกลเคียงกัน ใหโอนไปเปนขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลท่ีรับรวมตามท่ีตกลง
กัน ในกรณีท่ีไมสามารถตกลงกันได ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา 20  การดําเนินการทางปกครองและบรรดาคําสั่งทางปกครองท่ีทําโดยชอบ และยังใชบังคับ
ในเขตพ้ืนท่ีตามมาตรา ๑5 มาตรา 16 และ มาตรา 17 กอนการรวมและการยุบรวม แลวแตกรณี ใหยังคงใชได
ตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบัญญัติทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูปแบบอ่ืนตามมาตรา 6 ท่ีรับรวม ในกรณีท่ีการดําเนินการทางปกครองและบรรดาคําสั่งทางปกครองนั้น
ขัดหรือแยง ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีท่ีการดําเนินการทางปกครองและบรรดาคําสั่งทางปกครองนั้นมีกําหนดเวลาใหการ
ดําเนินการทางปกครองและบรรดาคําสั่งทางปกครองดังกลาวยังคงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะสิ้นสุดกําหนดเวลา
ดังกลาวหรือในระหวางกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหขยาย โดยใหนําขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศ ขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลเดิมกอนการรวมมาใชบังคับในระหวางกําหนดเวลานั้น  

(๒) กรณีท่ีการดําเนินการทางปกครองและบรรดาคําสั่งทางปกครองนั้นไมมีกําหนดเวลา ใหการ
ดําเนินการทางปกครองและบรรดาคําสั่งทางปกครองดังกลาวสิ้นสุดลงเม่ือครบหนึ่งปนับแตวันท่ีมีการรวมและการ
ยุบรวม โดยไมมีผลกระทบการกระทําท่ีไดดําเนินการไปโดยชอบแลว  

ในกรณีตาม (๒) ถาการดําเนินการทางปกครองและบรรดาคําสั่งทางปกครองดังกลาว  มิไดมีลักษณะ
กอภาระหรือความยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปนหรือกอใหเกิดภยันตราย ตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ
ทรัพยสินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนตาม
มาตรา 6 ท่ีรับรวม อาจสั่งใหมีการแกไขหรือปรับปรุงใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล
หรือเทศบาลของตน และใหใชบังคับตอไปเม่ือครบหนึ่งปแลวก็ได 

มาตรา ๒1  บรรดาขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ซ่ึงใชบังคับอยูในเขตของ
องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลเดิมในวนักอนวันท่ีมีการรวมตามมาตรา ๑5 และมาตรา 17 การแยกพ้ืนท่ี
บางสวนตามมาตรา ๑6 ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเฉพาะในเขตของแตละองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลเดิม
ท่ีถูกรวม และแยกพ้ืนท่ีบางสวน จนกวาจะมีขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศในเรื่องนั้น ท่ีออกโดย
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลท่ีตั้งข้ึนใหม ท้ังนี้ ใหออกขอบัญญัติ
ทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศมาบังคับใชภายในหนึ่งปนับถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  



๖ 

 

ใหนําความในมาตรา 20  มาใชบังคับกับบรรดาการดําเนินการทางปกครองและบรรดาคําสั่งทางปกครอง
ท่ีทําโดยชอบกอนการรวมและการแยกพ้ืนท่ีบางสวนดวย โดยอนุโลม 

 
 
 
 
 

สวนท่ี ๓ 
การเปล่ียนแปลงฐานะ 

   
 

มาตรา ๒2  ภายใตบังคับมาตรา 9 มาตรา ๑0 และมาตรา ๑1 องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล
อาจเปลี่ยนแปลงฐานะตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินไดในกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) องคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาล  
(๒) เทศบาลเปลี่ยนแปลงฐานะในระหวางประเภทของเทศบาล 
การเปลี่ยนแปลงฐานะตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย และใหองคการบริหาร

สวนตําบลหรือเทศบาลเดิมสิ้นสภาพในวันท่ีประกาศกระทรวงมหาดไทยใชบังคับ 
มาตรา ๒3  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงฐานะองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลตามมาตรา ๒5 ให

ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีการเปลี่ยนแปลงฐานะตามมาตรา ๒2 (๑) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี

นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกสภาเทศบาล ท้ังนี้ จนกวาจะครบ
วาระท่ีมีอยูเดิมหรือพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืน 

(๒) กรณีการเปลี่ยนแปลงฐานะตามมาตรา ๒2 (๒) ใหนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเดิมเปน
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในเทศบาลท่ีไดรับการเปลี่ยนฐานะใหม  ท้ังนี้ จนกวาจะครบวาระท่ีมีอยู
เดิมหรือพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืน 

(๓) ใหผู ซ่ึงดํารงตําแหนงรองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน 
เลขานุการรองผูบริหารทองถ่ิน และท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลเดิมยังคง
อยูในตําแหนงตอไปจนกวาผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจะครบวาระท่ีมีอยูเดิมตาม (๑) หรือ (๒) แลวแต
กรณี หรือพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืน 

มาตรา ๒4  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงฐานะตามมาตรา ๒2 แลว ใหโอนบรรดากิจการ สํานักงาน เงิน 
ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกรอง งบประมาณ ขาราชการสวนทองถ่ิน พนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลหรือเทศบาลเดิมไปเปนขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะใหม 



๗ 

 

บรรดาขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล
เดิม ซ่ึงใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงฐานะ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะมีขอบัญญัติทองถ่ิน 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศในเรื่องนั้นออกใชบังคับใหม 

กิจการหรือการดําเนินการใดท่ีทําโดยชอบท่ีมีอยูกอนการเปลี่ยนแปลงฐานะใหใชไดตอไป และใหถือ
วาเปนกิจการหรือการดําเนินการของเทศบาลท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะใหมนั้น 

 
 
 
 

หมวด ๒ 
การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   
 

มาตรา ๒5  การบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
(๑) สภาทองถ่ิน 
(๒) ผูบริหารทองถ่ิน 
 

สวนท่ี ๑ 
สภาทองถิ่น 
   

. 
มาตรา ๒6  สภาทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้ หรือตามท่ีมีกฎหมาย

อ่ืนกําหนด 
สภาทองถ่ินจะประชุมปรึกษาหารือหรือกระทําการใดนอกเหนือหนาท่ีและอํานาจหรือฝาฝนกฎหมายมิได 
มาตรา 27 สภาทองถ่ินประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ิน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
มาตรา 28  สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

หมูบานละหนึ่งคน แตไมนอยกวาหกคน ถาเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลใดมีหมูบานไมถึงหกหมูบาน ใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหครบหกคน ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในกรณีท่ีหมูบานใดไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมี
อยู เวนแตการไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นทําใหสภาองคการบริหารสวนตําบลมีสมาชิกนอยกวาหกคน ก็ใหดําเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหครบหกคน ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดตามวรรค
หนึ่ง 



๘ 

 

ในกรณีท่ีมีการจัดตั้งหมูบานข้ึนใหม ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
สําหรับหมูบานท่ียังไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีจัดตั้งหมูบานใหม เวนแต
วาระของสภาองคการบริหารสวนตําบลจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกตั้งก็ได 

การยุบหรือรวมหมูบาน ไมมีผลกระทบสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีดํารงตําแหนงอยูกอน
การยุบรวม 

มาตรา ๒9 สภาเทศบาลตําบลมีจํานวนสมาชิกตามเกณฑจํานวนประชากรตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรท่ีประกาศครั้งสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตั้ง ดังนี้ 

(๑) ประชากรไมเกินเจ็ดพันคน ใหมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไดสิบสองคน 
(๒) ประชากรเกินเจ็ดพันคนแตไมเกินหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันคน ใหมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไดสิบหาคน 
ในแตละเขตเลือกตั้งใหมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจํานวนสามคน  
ในการแบงเขตเลือกตั้งตองพยายามจัดใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งใหใกลเคียงกันมากท่ีสุด 

และตองแบงพ้ืนท่ีของแตละเขตเลือกตั้งใหติดตอกัน 
มาตรา 30 สภาเทศบาลเมือง มีจํานวนสมาชิกตามเกณฑจํานวนประชากรตามหลักฐานการทะเบียน

ราษฎรท่ีประกาศครั้งสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตั้ง ดังนี้ 
(๑) ประชากรเกินหนึ่งหม่ืนหาพันคน แตไมเกินสามหม่ืนสองพันหารอยคน ใหมีสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองไดสิบแปดคน 
(๒) ประชากรเกินสามหม่ืนสองพันหารอยคน แตไมเกินหาหม่ืนคน ใหมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไดยี่สิบ

เอ็ดคน 
เทศบาลเมืองท่ีเปนท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัดท่ีมีประชากรไมถึง 15,000 คน ใหมีสมาชิกสภา

เทศบาลไมเกิน 18 คน 
ใหนําความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๒9 มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 
มาตรา 31 สภาเทศบาลนคร มีจํานวนสมาชิกตามเกณฑจํานวนประชากรตามหลักฐานการทะเบียน

ราษฎรท่ีประกาศครั้งสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตั้ง ดังนี้ 
(๑) ประชากรเกินหาหม่ืนคนแตไมเกินหนึ่งแสนคน ใหมีสมาชิกสภาเทศบาลนครไดยี่สิบสี่คน 
(๒) ประชากรเกินหนึ่งแสนคนข้ึนไป ใหมีสมาชิกสภาเทศบาลนครไดยี่สิบเจ็ดคน 
ใหนําความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๒9 มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 
มาตรา 32  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มี

จํานวนตามเกณฑจํานวนประชากรแตละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศครั้งสุดทายกอนปท่ีมี
การเลือกตั้ง ดังนี้ 

(๑) จังหวัดใดมีประชากรไมเกินหาแสนคน ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสิบแปดคน 
(๒) จังหวัดใดมีประชากรเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดไดยี่สิบสี่คน 
(๓) จังหวัดใดมีประชากรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน ใหมีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดไดสามสิบคน 



๙ 

 

(๔) จังหวัดใดมีประชากรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน ใหมีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน 

(๕) จังหวัดใดมีประชากรเกินสองลานคนข้ึนไป ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสี่สิบสอง
คน 

ในอําเภอหนึ่งใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดหนึ่งคน เม่ือรวมจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจากแตละอําเภอแลว จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังไม
เปนไปตามเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหนําจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัด
จะพึงมีไดไปหารจํานวนประชากรท้ังจังหวัด ไดผลลัพธเทาใดใหถือเปนเกณฑสําหรับคํานวณสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเพ่ิมข้ึน โดยอําเภอใดมีจํานวนประชากรมากท่ีสุด ใหอําเภอนั้นมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน แลวใหนําผลลัพธดังกลาวหักออกจากจํานวนประชากรของอําเภอนั้น เหลือเทาใดใหถือ
เปนจํานวนประชากรของอําเภอนั้น ในการพิจารณาเพ่ิมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ียังขาดจํานวนอยู 
และใหกระทําดังนี้ตอ ๆ ไปจนไดสมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครบจํานวน 

หากจังหวัดใดมีจํานวนอําเภอมากกวาจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีพึงมีได ใหมี
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอําเภอละหนึ่งคน 

ในกรณีท่ีมีการตั้งอําเภอข้ึนใหม ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเทาเดิมจนกวาอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจะสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาหรือถือวามี
การยุบสภา 

มาตรา 33  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ

เลือกตั้ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
(4) คุณสมบัติอ่ืนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินกําหนด 
มาตรา ๓4 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๓) เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  
(4) เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
(5) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแลวหรือไม 
(6) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้ง 
(7) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(8) เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



๑๐ 

 

(9) เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวา
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(10) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติ หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

(11) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือตอตําแหนง
หนาท่ีในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของ
รัฐ หรือความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการ
กูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือผูคา 
กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(12) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(13) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(14) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
(15) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน

ทองถ่ิน หรือเปนเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ 
(16) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 
(17) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(18) เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองมีคําพิพากษาวาเปนผูมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือจงใจปฏิบัติ
หนาท่ีหรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอยางรายแรง 

(19) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับโทษหรือไม โดย
ไดพนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี 

(20) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูบริหารทองถ่ิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลวแตกรณี มายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง 

(21) อยูในระหวางถูกจํากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตาม
มาตรา 42 ของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน หรือตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรืออยูระหวางเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

(22) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไมพนหาปนับแตวันท่ีพนจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้ง 



๑๑ 

 

(23) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเดียวกันหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

(24) เคยพนจากตําแหนงใดๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือมีสวนได
เสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยมี
พฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอ้ือประโยชนสวนตนระหวางกันและยังไมพนหาปนับแตวันท่ี
พนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง 

(25) เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใดๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพราะจงใจไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อับเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง และ
ยังไมพนหาปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง 

(26) เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใดๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพราะทอดท้ิงหรือละเลยไม
ปฏิบัติการตามหนาท่ีและอํานาจ หรือปฏิบัติการไมชอบดวยหนาท่ีและอํานาจหรือประพฤติตนฝาฝนตอความสงบ
เรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง 
หรือแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือแกราชการ และยังไมพนหาปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง 

(27) ลักษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 
มาตรา ๓5 อายุของสภาทองถ่ินมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน 
ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินวางลงดวยเหตุอ่ืนนอกจากเพราะเหตุครบวาระหรือมีการยุบ

สภา ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวางตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถ่ินจะเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะ
ไมดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวางก็ได 

ในกรณีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวาง ใหผูไดรับเลือกตั้งแทน อยูในตําแหนงได
เพียงเทาวาระของผูซ่ึงตนแทน เวนแตเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินท้ังหมดใหเริ่มนับอายุของ
สภาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหม 

ในระหวางท่ีตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินวางลง และยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ี
วาง ถายังมีสมาชิกสภาทองถ่ินเหลืออยูเกินก่ึงหนึ่ง ใหสภาทองถ่ินประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินเทาท่ีมีอยู  

เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินวางลงและมีสมาชิกสภาทองถ่ินเหลืออยูไมถึงก่ึงหนึ่งและอายุของสภา
ทองถ่ินเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีเหลืออยูพนจากตําแหนง โดยถือวาเปนการยุบ
สภา 

มาตรา ๓6  กอนเขารับหนาท่ี สมาชิกสภาทองถ่ินตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาทองถ่ินดวย
ถอยคําดังตอไปนี้  



๑๒ 

 

“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย ท้ังจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
ประโยชนของประเทศ ทองถ่ิน และประชาชน” 

มาตรา ๓7  สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแทนของประชาชนในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนสวนรวมของประชาชนในเขต
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศดวย 

มาตรา ๓8 สมาชิกสภาทองถ่ินตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนคูสัญญา หรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะกระทํา 

การเปนคูสัญญารับบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําข้ึนเพ่ือบริการแกประชาชนเปนการ
ท่ัวไปตามอํานาจหนาท่ี มิใหถือวาเปนการมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมตามวรรคหนึ่ง 

ความในวรรคสองใหใชบังคับกับการเปนคูสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูกอนเขาดํารง
ตําแหนงหรือสืบเนื่องจากสัญญาท่ีมีอยูกอนเขาดํารงตําแหนงดังกลาว และสัญญานั้นเก่ียวกับกิจการท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทํากับประชาชนท่ัวไปเปนปกติและไมมีลักษณะผูกขาดตัดตอน ดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 39 สมาชิกสภาทองถ่ินตองไมมีพฤติกรรมอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอยางรายแรง หรือไมเคยเปนผูตองโทษหรือมีคําพิพากษาของศาลยุติธรรมในความผิดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต หรือกระทําการอันมีลักษณะเปนการกาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน
ของตนเองหรือของผูอ่ืนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในเรื่อง ดังตอไปนี้  

(ก) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาท่ีประจําของขาราชการสวนทองถ่ิน 
(ข) กระทําการในลักษณะท่ีทําใหตนมีสวนรวมในการใชจายเงินงบประมาณหรือใหความเห็นชอบใน

การจัดทําโครงการใด ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ค) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน หรือการใหพนจากตําแหนงของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
มาตรา 40 สมาชิกสภาทองถ่ินตองไมกระทําการท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน โดยตองไมเปน

หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือไมคงไวซ่ึงความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท
ตอไปตามจํานวนท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือจะเขาไปเก่ียวของกับการบริหารจัดการหุนหรือกิจการของหางหุนสวน
หรือบริษัทไมวาทางใด ๆ มิได และตองไมเปนลูกจางของบุคคลใด ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 41 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินสิ้นสุดลงเม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาทองถ่ิน หรือมีการยุบสภาทองถ่ิน 
(๒) ตาย  
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถ่ินหรือผูกํากับดูแล  
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 33 และมาตรา 34 
(๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๓8 มาตรา 39 และมาตรา 40 
(๖) ขาดประชุมสภาทองถ่ินสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 



๑๓ 

 

(๗) สภาทองถ่ินมีมติใหพนจากตําแหนง เพราะเหตุมีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อม
เสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภา
ทองถ่ิน โดยมีสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินท้ังหมดเทาท่ีมีอยู
เขาชื่อเสนอใหสภาทองถ่ินพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภา
ทองถ่ินท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ท้ังนี้ ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติ 

(๘) ถูกถอดถอนจากการเปนสมาชิกสภาทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

(๙) พนจากตําแหนงตามมาตรา ๔6 (๓) 
(๑๐) สิ้นสุดสมาชิกภาพดวยเหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกันท้ังหมด ใหถือวาเปนการยุบ

สภาทองถ่ิน 
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งนอกจากกรณีตาม (๗) ใหสิ้นสุดตั้งแต

วันท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีเหตุใหพนจากตําแหนง แลวแตกรณี แตไมกระทบถึงการใดท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินผูนั้น
กระทําไปและเงินหรือประโยชนตอบแทนท่ีไดรับไปกอนวันท่ีออกจากตําแหนง เวนแตกรณีตามวรรคสี่หรือมี
กฎหมายกําหนดไวเปนประการอ่ืน 

การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินตาม (๔) ถาการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
นั้นมีอยูกอนวันสมัครรับเลือกตั้ง และผูนั้นรูอยูแลววาตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเชนนั้น ผูนั้นไมมีสิทธิ
ไดรับเงินหรือประโยชนตอบแทนท่ีไดรับไปกอนวันท่ีออกจากตําแหนง 

มาตรา 42  เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดสิ้นสุดลงตามมาตรา 41 
(๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๑๐) ใหผูกํากับดูแลสอบสวนและวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีมีขอสงสัย
หรือไดรับเรื่องรองเรียนนั้น ในกรณีจําเปน ผูกํากับดูแลอาจขยายเวลาดําเนินการออกไปไดไมเกินสามสิบวัน 

ในกรณีมีเหตุท่ีจะตองพนจากตําแหนงตามมาตรา 41 (๔) และ (๕) ใหเปนหนาท่ีของผูกํากับดูแลท่ี
จะตองดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยแมวาสมาชิกสภาทองถ่ินผูนั้นจะไดพนจากตําแหนงไปดวยเหตุอ่ืนแลว และใน
กรณีท่ีปรากฏผลจากการสอบสวนวาผูนั้นมีเหตุจะตองพนจากตําแหนงตามมาตรา 41 (๕) ใหผูกํากับดูแลสั่งใหผูนั้นพน
จากตําแหนงนับแตวันที่กระทําการฝาฝนมาตรา ๓8 แตการนับระยะเวลาตามมาตรา ๓4 (๒๑) ใหนับแตวันท่ีผู
กํากับดูแลมีคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง 

การวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งไมกระทบตอการใดท่ีผูนั้นไดกระทําไปและเงินหรือประโยชนตอบแทนท่ี
ไดรับไปกอนมีคําวินิจฉัย เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

มาตรา 43  สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของผูกํากับดูแลตามมาตรา 42 ใหมี
สิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยตอศาลปกครองภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น 

คําพิพากษาของศาลปกครองไมกระทบถึงการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวางท่ีไดดําเนินการไปกอนศาล
ปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด และมิใหนํามาตรา ๖4 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบังคับกับการพิจารณาคดีของศาลปกครองท่ีพิจารณาคดีตามวรรคหนึ่ง 



๑๔ 

 

มาตรา ๔4  ใหสภาทองถ่ินมีประธานสภาทองถ่ินคนหนึ่งและรองประธานสภาทองถ่ินคนหนึ่ง ซ่ึง
สภาทองถ่ินเลือกจากสมาชิกสภาทองถ่ินนั้น ๆ โดยใหกระทําในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกภายหลังการ
เลือกตั้งท่ัวไป 

ใหผูกํากับดูแลประกาศผลการเลือกประธานสภาทองถ่ินและรองประธานสภาทองถ่ินตามมติของสภา
ทองถ่ินในท่ีประชุมสภาทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง และจัดใหมีประกาศเปนหนังสือในภายหลังโดยเร็ว 

เม่ือผูกํากับดูแลประกาศผลการเลือกในท่ีประชุมสภาทองถ่ินตามวรรคสองแลว ใหประธานสภาทองถ่ิน
และรองประธานสภาทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ีประธานและรองประธานไดตั้งแตบัดนั้นเปนตนไป เพ่ือดําเนินการใหท่ี
ประชุมกําหนดสมัยประชุมสามัญและกิจการอ่ืนท่ีจําเปนตอไป 

มาตรา ๔5  ประธานสภาทองถ่ินและรองประธานสภาทองถ่ินอยูในตําแหนงจนครบอายุของสภา
ทองถ่ิน หรือมีการยุบสภาทองถ่ินหรือถือวามีการยุบสภาทองถ่ิน 

มาตรา ๔6  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔7 ประธานสภาทองถ่ินและรองประธานสภา
ทองถ่ินพนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูกํากับดูแล 
(๒) สมาชิกภาพสิ้นสุดลง 
(๓) ผูกํากับดูแลมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 201 ในกรณีเชนนั้นใหพนจากตําแหนงสมาชิก

สภาทองถ่ินดวย 
มาตรา ๔7  ในกรณีท่ีตําแหนงประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ินวางลงตามมาตรา  ๔6 

ใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินข้ึนแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง 
มาตรา ๔8  ประธานสภาทองถ่ินมีหนาท่ีเรียกและนัดประชุม ดําเนินการประชุม และดําเนินกิจการ

อ่ืนใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับการประชุมของสภาทองถ่ินนั้น 
รองประธานสภาทองถ่ินมีหนาท่ีชวยประธานสภาทองถ่ินปฏิบัติการตามหนาท่ี และกระทํากิจการ

ตามท่ีประธานสภาทองถ่ินมอบหมาย 
ในกรณีท่ีไมมีประธานสภาทองถ่ินหรือประธานสภาทองถ่ินไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ให

รองประธานสภาทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ีแทน 
การประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด ถาไมมีผูปฏิบัติหนาท่ีประธานในท่ีประชุม ใหสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมา

ประชุมเลือกกันเองเพ่ือทําหนาท่ีประธานสําหรับการประชุมครั้งนั้น 
มาตรา 49  ใหมีเลขานุการสภาทองถ่ินคนหนึ่งซ่ึงผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งจากขาราชการสวนทองถ่ิน 

โดยความเห็นชอบของประธานสภาทองถ่ิน 
ใหมีสํานักงานสภาทองถ่ินโดยใหเลขานุการสภาทองถ่ินเปนหัวหนาสํานักงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน

ธุรการและการจัดประชุม และงานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภาทองถ่ินมอบหมาย โดยข้ึนตรงตอประธานสภาทองถ่ิน 
มาตรา 50  ภายในสิบหาวันนบัแตวันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินครบตามจํานวนแลว ให

ผูกํากับดูแลเรียกและดําเนินการใหมีการประชุมสภาทองถ่ินเปนครั้งแรก เพ่ือเลือกประธานสภาทองถ่ินและรอง
ประธานสภาทองถ่ิน และกําหนดสมัยประชุมสามัญ 



๑๕ 

 

มาตรา 51  ในกรณีท่ีพนหกสิบวันนับแตวันเลือกตั้งท่ัวไปแลว สมาชิกสภาทองถ่ินยังมีไมครบตาม
จํานวน แตมีจํานวนไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีพึงมีได ใหผูกํากับดูแลเรียกและดําเนินการ
ใหมีการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกเพ่ือดําเนินการตามมาตรา 50 ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีสมาชิกถึงจํานวนสี่
ในหาดังกลาว ในระหวางนี้ใหถือวาสภาทองถ่ินประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินเทาท่ีมีอยู 

มาตรา 52  ในกรณีท่ีผูกํากับดูแลไมอาจดําเนินการใหมีการประชุมครั้งแรกไดตามกําหนดเวลา ใน
มาตรา 50 หรือมาตรา 51 หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาทองถ่ินได ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ถาการไมอาจดําเนินการประชุมได เปนเพราะสมาชิกท้ังหมดไมมาหรือไมเขาประชุม หรือมาหรือเขา
ประชุมแลวออกจากท่ีประชุมกอนเสร็จสิ้นการประชุม ท้ังนี้ โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหผูกํากับดูแลสั่งยุบสภาทองถ่ินนั้น 

(๒) ถาการไมอาจดําเนินการประชุมได เปนเพราะสมาชิกบางสวนไมมาหรือไมเขาประชุม หรือมา
หรือเขาประชุมแลวออกจากท่ีประชุมกอนเสร็จสิ้นการประชุม  ท้ังนี้ โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหผูกํากับดูแลสั่งให
สมาชิกสภาทองถ่ินผูไมมาหรือไมเขาประชุมหรือออกจากท่ีประชุมดังกลาว พนจากตําแหนง 

(๓) ในกรณีท่ีสมาชิกมาประชุมแลวไมอาจเลือกประธานสภาทองถ่ินไดไมวาดวยเหตุใด ใหผูกํากับดูแล
จัดใหมีการประชุมใหมภายในสามสิบวันนับแตวันประชุมครั้งกอน และถาในการประชุมนัดท่ีสั่งเลื่อนมามีกรณีตาม 
(๑) หรือ (๒) หรือยังไมอาจเลือกประธานสภาทองถ่ินไดก็ใหสั่งยุบสภาทองถ่ิน 

(๔) ในกรณีไมอาจดําเนินการประชุมไดดวยเหตุอ่ืนใดอันเกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทํา
ของสมาชิกโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหผูกํากับดูแลสั่งการไดตามท่ีเห็นสมควร โดยจะสั่งใหยุบสภาทองถ่ินหรือสั่งให
สมาชิกบางคนพนจากตําแหนงก็ได 

ในกรณีตาม (๒) ถาสมาชิกท่ีเหลืออยูยังมีจํานวนถึงสี่ในหา ใหผูกํากับดูแลจัดใหมีการประชุมใหม
ภายในไมเกินสิบหาวันนับแตวันท่ีกําหนดใหมีการประชุมครั้งกอน และถาในการประชุมนัดท่ีสั่งเลื่อนมายังไมอาจ
ประชุมได ก็ใหสั่งยุบสภาทองถ่ิน 

คําสั่งของผูกํากับดูแลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนท่ีสุด และใหนําความในมาตรา 43 มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 53 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภาทองถ่ินอยางนอยสองสมัย แตไมเกินสี่สมัย สมัย
ละไมเกินสามสิบวัน ท้ังนี้ ตามท่ีสภาทองถ่ินกําหนด 

ในกรณีจําเปนสภาทองถ่ินจะมีมติขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไมเกินสิบหาวันก็ได 
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดก็แตโดยความเห็นชอบ

ของสภาทองถ่ินและประกาศใหประชาชนทราบดวย 
สมัยประชุมสามัญสมัยแรกใหเริ่มตั้งแตวันท่ีผูกํากับดูแลเรียกประชุมตามมาตรา 51 หรือมาตรา 52 

วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปครั้งตอไปใหสภาทองถ่ินกําหนด 
มาตรา 54 ภายใตบังคับมาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 52 วรรคสอง ใหประธานสภาทองถ่ิน

ดําเนินการใหมีการประชุมตามสมัยประชุมท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามมาตรา 53 โดยใหประกาศเปดการประชุม
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนถึงวันเริ่มสมัยประชุมท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามมาตรา 53 วรรคสี่ 

ในกรณีท่ีไมมีผูทําหนาท่ีประธานสภาทองถ่ินหรือผูทําหนาท่ีประธานสภาทองถ่ิน ไมประกาศเปดสมัยประชุม
หรือไมนัดประชุมตามกฎหมาย ใหผูกํากับดูแลเปนผูประกาศเปดสมัยประชุมหรือนัดประชุมแลวแตกรณี 



๑๖ 

 

มาตรา 55  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวามีความจําเปนและเพ่ือประโยชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภา
ทองถ่ินท้ังหมดเทาท่ีมีอยู อาจทําคํารองยื่นตอประธานสภาทองถ่ินขอใหเปดประชุมสมัยวิสามัญได และใหประธานสภา
ทองถ่ินดําเนินการใหมีการประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง  

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดสิบหาวันนับแตวันประชุมครั้งแรกของสมัยประชุมวิสามัญนั้น และให
นําความในมาตรา 53 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕6  การประชุมสภาทองถ่ินตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
สมาชิกเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม 

ผูบริหารทองถ่ินและรองผูบริหารทองถ่ินมีสิทธิเขาประชุมสภาทองถ่ิน และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตนตอท่ีประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

สภาทองถ่ินจะอนุญาตใหบุคคลซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย หรือเชิญบุคคลใดเขาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดในท่ีประชุมของสภาทองถ่ินก็ได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๕7  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตท่ีบัญญัติไวเปนอยาง
อ่ืนในประมวลกฎหมายนี้ 

สมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา 58  การประชุมสภาทองถ่ินตองกระทําโดยเปดเผยตามลักษณะท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน แตถาผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภา
ทองถ่ินเทาท่ีมีอยูรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

การประชุมสภาทองถ่ินใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
ประชาชนยอมมีสิทธิเขาฟงการประชุมสภาทองถ่ินท่ีกระทําโดยเปดเผยไดตามขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน 
มาตรา 59  สมาชิกสภาทองถ่ินยอมมีสิทธิตั้งกระทูถามผูบริหารทองถ่ินในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานใน

หนาท่ีของผูบริหารทองถ่ิน โดยจะถามและใหตอบในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน หรือใหตอบเปนหนังสือก็ได 
ผูบริหารทองถ่ินมีหนาท่ีตองตอบกระทูถามของสมาชิกสภาทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง เวนแตกรณีมีเหตุ

อันสมควรเนื่องจากการเปดเผยเรื่องท่ีถามอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือราชการ 
ผูบริหารทองถ่ินจะไมตอบก็ไดแตตองชี้แจงเหตุผลใหผูตั้งกระทูถามทราบ 

มาตรา 60  สมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินเทาท่ีมี
อยู มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไป เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน
ปญหาเก่ียวกับการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได แตจะลงมติในปญหาท่ีอภิปรายไมได 

ญัตติตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน และใหประธานสภาทองถ่ินกําหนดวันสําหรับการ
อภิปรายท่ัวไป ซ่ึงตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับญัตติ โดยใหแจงญัตติใหผูบริหาร
ทองถ่ินทราบกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 



๑๗ 

 

เม่ือเปดอภิปรายท่ัวไปตามวรรคหนึ่งแลว จะเสนอญัตติเปดอภิปรายท่ัวไปในปปฎิทินเดียวกันนั้นอีก
ไมได 

มาตรา 61  สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินต้ังเปนคณะกรรมการสามัญของสภา
ทองถ่ิน และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือมิไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินตั้งเปนคณะกรรมการ
วิสามัญของสภาทองถ่ิน เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในหนาท่ีและอํานาจ
ของสภาทองถ่ินตามท่ีสภาทองถ่ินมอบหมายได ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

สมาชิกสภาทองถ่ินจะเปนกรรมการในคณะกรรมการสามัญเกินสองคณะมิได 
การสอบสวนหรือศึกษาเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะสอบสวนหรือศึกษาเรื่องอ่ืนใดมิได เวนแตเปนเรื่องท่ี

สภาทองถ่ินมอบหมายไวเปนการเฉพาะ และจะดําเนินการใดรวมท้ังการเปดเผยเรื่องตามท่ีสอบสวนหรือศึกษามิไดจนกวา
จะไดรายงานตอสภาทองถ่ินและสภาทองถ่ินมีมติใหดําเนินการได 

ผูบริหารทองถ่ินมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือมิไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินใหสภา
ทองถ่ินตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่งไดไมเกินจํานวนท่ีกําหนดไวในขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน 

มาตรา 62  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา 61 ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน แตตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

มาตรา 63  สภาทองถ่ินมีอํานาจออกขอบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของสภาทองถ่ินได 
ตามแนวทางและหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

สภาทองถ่ินจะออกขอบังคับการประชุมใหมีผลเปนการเพ่ิมอํานาจของสภาทองถ่ินนอกเหนือจากท่ี
กําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร
ทองถ่ินไมได 

ขอบังคับการประชุมท่ีไดออกไว ใหใชไดกับสภาทองถ่ินชุดตอ ๆ ไป แตไมตัดสิทธิสภาทองถ่ินชุด
ตอไปท่ีจะมีมติยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับการประชุมนั้น 

 
สวนท่ี ๒ 

ผูบริหารทองถิ่น 
   

 
มาตรา ๖4  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีผูบริหารทองถ่ินคนหนึ่งซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
ใหผูบริหารทองถ่ินดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้ง และมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตจะดํารง

ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
การพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหถือวาเปนหนึ่งวาระ เวนแตเปนการพนจากตําแหนงเพราะเหตุมี

คําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม 



๑๘ 

 

กรณีผูบริหารทองถ่ินวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน
ข้ึนแทนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้ ผูบริหารทองถ่ินผูเขามาแทน 
ใหอยูในตําแหนงไดเทาท่ีวาระของผูซ่ึงตนแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถ่ินจะเหลืออยูไมถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวางก็ได 

มาตรา ๖5  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถ่ินตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 33 และไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๓4 และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้งดวย 

(1) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(2) มีวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ ดังนี้ 
     (ก) กรณีองคการบริหารสวนตําบล สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

หรือเคยเปนสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
     (ข) กรณีเทศบาล สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา

ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
     (ค) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคย

เปนสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
(3) ไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการรองผูบริหารทองถ่ิน หรือท่ีปรึกษา
ผูบริหารทองถ่ิน เพราะกระทําการฝาฝนมาตรา ๓7 หรือมาตรา 38 แลวแตกรณี นับแตวันพนจากตําแหนงจนถึง
วันสมัครรับเลือกตั้งยังไมถึงหาป 

(4) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน 
เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการรองผูบริหารทองถ่ิน หรือท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงถูกใหพนจากตําแหนง
เนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ินนั้นมาสองวาระติดตอกัน โดยพนจากตําแหนงในวาระท่ี
สองยังไมถึงสี่ปสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตามมาตรานี้ ใหหมายความรวมถึงสมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนตามมาตรา 6 ดวย 

มาตรา 66  ผูบริหารทองถ่ินอาจแตงตั้งรองผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือชวยเหลือในการบริหารราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบหมายตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) องคการบริหารสวนตําบลใหแตงตั้งไดไมเกินสองคน 
(2) เทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดไมเกินสามคน เทศบาลเมืองใหแตงตั้งไดไมเกินสี่คนและเทศบาลนคร

ใหแตงตั้งไดไมเกินหาคน 
กรณีองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลท่ีเขาขายขอยกเวนไมตองรวมตามมาตรา ๑5 ใหมีไดไม

เกินสองคน 
(3) องคการบริหารสวนจังหวัด กรณีมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสิบแปดคนหรือยี่สิบสี่

คนหรือสามสิบคน ใหแตงตั้งไดไมเกินสองคน กรณีมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสามสิบหกคนหรือสี่สิบ
สองคน ใหแตงตั้งไดไมเกินสามคน  



๑๙ 

 

บุคคลซ่ึงไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองมิใชสมาชิกสภาทองถ่ินและตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๖5  ในวันแตงตั้ง 

มาตรา ๖7  ผูบริหารทองถ่ินอาจแตงตั้งเลขานุการผูบริหารทองถ่ินไดหนึ่งคนและท่ีปรึกษาผูบริหาร
ทองถ่ิน ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 

(1) องคการบริหารสวนตําบลใหแตงตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
(2) เทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสามคน เทศบาลเมืองใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกัน

ไมเกินสี่คน และเทศบาลนครใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินหาคน 
กรณีเทศบาลท่ีเขาขายขอยกเวนไมตองรวมตามมาตรา ๑5 ใหมีเลขานุการผูบริหารทองถ่ินและท่ี

ปรึกษาผูบริหารทองถ่ินไดอยางละหนึ่งคน 
(3) องคการบริหารสวนจังหวัด ใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสามคนกรณีมีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดสิบแปดคนหรือยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคน และใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสี่คน กรณีมี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน 

เลขานุการและท่ีปรึกษาตามวรรคหนึ่งตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓4 (๙) และ (๑๐) และ
มาตรา ๖5 (๒) (๓) (4) และ (5) และจะแตงตั้งจากสมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีของ
รัฐไมได 

มาตรา 68  ใหนําความในมาตรา ๓8 มาตรา 39 และมาตรา 40 มาใชบังคับกับผูบริหารทองถ่ิน 
รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน และท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินดวย โดยอนุโลม 

มาตรา 69  กอนเขารับหนาท่ี ผูบริหารทองถ่ินตองปฏิญาณตนตอพระบรมฉายาลักษณของ
พระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 

“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา จะจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริยและจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนของ
สวนรวมของประเทศ ทองถ่ิน และประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการทุกประการ” 

ในพิธีการปฏิญาณตนตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดทําหนาท่ีประธานในพิธี 
มาตรา 70  เม่ือผูบริหารทองถ่ินเขารับหนาท่ีแลว ใหผูบริหารทองถ่ินแถลงนโยบายตอสภาทองถ่ิน

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเขารับหนาท่ี โดยใหประธานสภาทองถ่ินจัดใหมีการประชุมสภาทองถ่ิน
เพ่ือการดังกลาวภายในหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูบริหารทองถ่ิน การแถลงนโยบายดังกลาวไมมีการลงมติ 

ในกรณีท่ีอยูในระหวางยังไมมีสภาทองถ่ินหรือไมมีการประชุมสภาทองถ่ินไมวาดวยเหตุใด ใหผูบริหาร
ทองถ่ินจัดทําคําแถลงนโยบายปดประกาศไว ณ ท่ีประชุมสภาทองถ่ินแทนการแถลงนโยบายตอสภาทองถ่ินตาม
วรรคหนึ่ง ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเขารับหนาท่ี 

คําแถลงนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวย 

มาตรา 71  ผูบริหารทองถ่ินมีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติทองถ่ิน นโยบายและแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนพัฒนาจังหวัด 



๒๐ 

 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ รวมท้ังเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
สวนทองถ่ิน พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มาตรา 72  ผูบริหารทองถ่ินมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ซ่ึงตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

มาตรา 73  ผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูกํากับดูแล 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖5 
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา 68 
(๖) กระทําการท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(๗) พนจากตําแหนงดวยเหตุตามมาตรา ๑20 
(๘) ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไมวาดวยเหตุใดเปนเวลาติดตอกันเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน โดยใหพน

จากตําแหนงตั้งแตวันท่ีพนหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
(๙) ผูกํากับดูแลสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 201 
(๑๐) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๑๑) ถูกถอดถอนตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน 
(๑๒) พนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
เม่ือมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนเก่ียวกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถ่ินวาจะสิ้นสุดลงตาม (๓) 

(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๒) ใหนําความในมาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 
เม่ือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการ

บริหารราชการประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และขอบัญญัติ
ทองถ่ิน รวมถึงการสั่งอนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนการปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนเทาท่ีจําเปนตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอ่ืน แตการดําเนินการใด ๆ ท่ีมีผลกระทบ
ตอประชาชนหรือมีผลผูกพันงบประมาณตองไดรับความเห็นชอบจากผูกํากับดูแลกอน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๗4  รองผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูบริหารทองถ่ิน 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖5 วรรคสอง 



๒๑ 

 

(๔) ผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง 
(๕) ผูบริหารทองถ่ินมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา 68 
(๗) กระทําการท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(๘) ผูกํากับดูแลสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 201 
(๙) คําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
เม่ือมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนเก่ียวกับการพนจากตําแหนงตาม  (๓) (๖) หรือ (๗) ใหนําความในมาตรา 

42 และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง  มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 
มาตรา 75  เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน และท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูบริหารทองถ่ิน 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖7 วรรคสอง 
(๔) ผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง 
(๕) ผูบริหารทองถ่ินมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา 68 
(๗) ไดรับโทษจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
เม่ือมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนเก่ียวกับการพนจากตําแหนงตาม (๓) หรือ (๖) ใหนําความในมาตรา 

42 และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง  มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการ 

   
 
มาตรา ๗6  ใหมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการสวนทองถ่ิน 

พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรองจากผูบริหารทองถ่ิน โดยรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติทองถ่ิน นโยบายและ
แผนพัฒนาทองถ่ิน และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย 

มาตรา ๗7  หนาท่ีและอํานาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผูบริหารทองถ่ิน ใหเปนไป
ตามท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย 

ในกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินไมอยูหรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองผูบริหารทองถ่ินตามลําดับท่ี
ผูบริหารทองถ่ินกําหนดไวเปนผูรักษาราชการแทน ในกรณีท่ีไมไดกําหนดไวใหถือตามลําดับกอนหลังหรือลําดับท่ีใน
การประกาศแตงตั้ง  



๒๒ 

 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือคําสั่งใด แตงตั้งใหผูบริหารทองถ่ิน
เปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับ
ผูบริหารทองถ่ินในระหวางรักษาราชการแทนดวย 

มาตรา 78  การมอบหมายตามมาตรา 76 และมาตรา 77 วรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือ เวนแตกรณี
เรงดวนจะมอบหมายดวยวาจาก็ได และเม่ือผูไดรับมอบหมายดําเนินการแลว ใหรายงานการดําเนินการเปนหนังสือ
ใหผูมอบหมายทราบ 

มาตรา 79  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีผูบริหารทองถ่ินจะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือคําสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือคําสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ผูบริหารทองถ่ินอาจมอบอํานาจโดยทํา
เปนหนังสือใหรองผูบริหารทองถ่ินหรือปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูบริหารทองถ่ินก็ได แต
ถามอบใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ 

ผูมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจ
แนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 

รองผูบริหารทองถ่ินและปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงไดรับมอบอํานาจอาจมอบอํานาจเปนหนังสือให
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณีได เวนแตผูบริหารทองถ่ินซ่ึงเปนผู
มอบอํานาจจะหามมอบอํานาจดังกลาวในหนังสือมอบอํานาจ 

มาตรา 80  การสั่งราชการโดยปกติใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีไม
อาจสั่งเปนลายลักษณอักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการดวยวาจาก็ได แตใหผูรับคําสั่งนั้นบันทึกคําสั่งดวยวาจาไวเปน
ลายลักษณอักษรและเม่ือไดปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกลาวแลวใหบันทึกรายงานใหผูสั่งราชการทราบทันที โดยให
อางอิงคําสั่งดวยวาจาไวดวย 

มาตรา 81  ในการปฏิบัติหนาท่ีและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายหรือขอบัญญัติทองถ่ิน ให
ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขาราชการสวนทองถ่ินท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินแตงตั้ง มีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง และเปนกรณีท่ีอาจเปรียบเทียบได
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรือหัวหนาสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง มีอํานาจ
เปรียบเทียบได และเม่ือผูกระทําผิดชําระคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแลว ใหคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลวไมชาํระคาปรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ใหดําเนินคดีตอไป 

เงินคาปรับตามมาตรานี้ใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มาตรา 82  ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน และ

ขาราชการสวนทองถ่ิน เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



๒๓ 

 

บทบัญญัติใดในประมวลกฎหมายอาญาท่ีไดบัญญัติถึงเทศบาล ใหหมายความถึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามประมวลกฎหมายนี้ 

 
หมวด ๔ 

การบริหารงานบุคคลและการจัดระเบียบราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   

 
มาตรา 83  การบริหารงานบุคคลและการจัดระเบียบราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
 

หมวด ๕ 
หนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     

 
สวนท่ี ๑ 

หนาท่ีและอํานาจขององคการบริหารสวนตําบล 
     

 
มาตรา ๘4  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีจัดทําบริการสาธารณะ

พ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองความจําเปนของชุมชนในทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ซ่ึงตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา อันมิใชทางพิเศษตามกฎหมายวา

ดวยการทางพิเศษ 
(3) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
(๔) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง 
(5) การจัดใหมีและกํากับดูแลตลาด ท่ีจอดรถ ทาขาม และทาเทียบเรืออันมิใชทาเทียบเรือเดินสมุทร 
(6) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของทองถ่ิน 
(7) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(8) การควบคุมการฆาสัตว 
(9) การสาธารณสุข อนามัยครอบครัวและการอนามัยในทองถ่ิน รวมตลอดท้ังการปองกันและระงับ

โรคติดตอ 
(10) การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีสาธารณะ 
(11) การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  



๒๔ 

 

(๑2) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถ่ิน 
(๑3) ดําเนินการรวมกับนายอําเภอในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีอยูในทองถ่ิน 
(๑4) การควบคุมดูแลการใชท่ีดินใหเปนไปตามผังเมือง 
(๑5) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 
(๑6) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
(๑7) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(๑8) การสงเสริมและสนับสนุนใหราษฎรมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
(19) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(20) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
มาตรา ๘5  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย นอกจากหนาท่ีตามมาตรา ๘4 แลว องคการบริหารสวน

ตําบลอาจจัดทําบริการสาธารณะ ดังตอไปนี้ได 
(๑) การจัดใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและ

ผูสูงอายุ 
(๓) การสาธารณูปการ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 
(๕) การจัดใหมีโรงฆาสัตว 
(๖) การรักษาพยาบาล และการจัดใหมีและบํารุงสถานพยาบาล 
(๗) การปรับปรุงแหลงชุมชนและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย และการใหความชวยเหลือผูยากไรใน

ดานท่ีอยูอาศัย 
(๘) การขนสง การวิศวกรรมจราจร และกิจการจราจร 
(๙) การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
(๑๐) การสงเสริม และการฝกการประกอบอาชีพและอุตสาหกรรมในครอบครัว แตไมรวมถึงการ

ประกันราคาผลผลิต 
(11) การสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
(๑2) การพาณิชย  
(๑3) การจัดการศึกษาในระดับไมสูงกวาระดับประถมศึกษา สงเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส และประชาชนท่ัวไป 
(๑4) การสนับสนุนการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือเอกชน 
(๑5) การสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวและกีฬา 
(๑6) กิจการอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานอ่ืนของรัฐใหกระทําการแทน 
(๑7) กิจการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 



๒๕ 

 

การประกอบการพาณิชยตาม (๑2) ตองไมขัดตอมาตรา 104 และเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

องคการบริหารสวนตําบลจะจัดทําบริการสาธารณะอยางใดตามวรรคหนึ่งไดตองมีศักยภาพ 
ความสามารถ และรายไดเพียงพอท่ีจะทําได 

 
สวนท่ี 2 

หนาท่ีและอํานาจของเทศบาล 
   

 
มาตรา ๘6  เทศบาลมีหนาท่ีและอํานาจในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน และยอมมีความเปนอิสระในการจัดบริการสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะและมีหนาท่ีและอํานาจของตนเองโดยเฉพาะโดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของ
จังหวัดและประเทศเปนสวนรวม รวมท้ังพัฒนาและแกไขปญหาในเขตเทศบาลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การทองเท่ียว และกีฬา 

มาตรา ๘7  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาท่ีและอํานาจจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความจําเปนของประชาชนในทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ซ่ึงตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
(๓) การจัดใหมีและกํากับดูแลตลาด ที่จอดรถ ทาขาม และทาเทียบเรือท่ีอยูในความรับผิดชอบของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๔) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของทองถ่ิน 
(๕) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๖) การควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
(๗) การสาธารณสุข อนามัยครอบครัวและการอนามัยในทองถ่ิน รวมตลอดท้ังการปองกันและระงับ

โรคติดตอ 
(๘) การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีสาธารณะ 
(๙) การสงเสริม และสนับสนุน การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
(๑๐) การรักษาความสงบเรียบรอย 
(๑๑) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถ่ิน 
(๑๒) การพัฒนาและพ้ืนฟูท่ีสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีอยูในทองถ่ิน 
(๑๓) การควบคุมดูแลการใชท่ีดินใหเปนไปตามผังเมือง 
(๑๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



๒๖ 

 

(๑๕) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
(๑๖) การบํารุงรักษา สงเสริม ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี

ของทองถ่ิน 
(๑๗) การสงเสริมและสนับสนุนใหราษฎรมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๑๘) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผู พิการ 

ผูดอยโอกาส และผูปวยเอดส 
(๑๙) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
(๒๐) การสงเสริมอาชีพ และการฝกการประกอบอาชีพ แตไมรวมถึงการประกันราคา การรับจํานํา การรับ

ซ้ือหรือการดําเนินการใดๆ เพ่ือชดเชยหรือชดเชยราคาผลผลิต   
(๒๑) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๒๒) การจัดใหมีและบํารุงการไฟฟา 
(๒๓) การจัดใหมีแสงสวางในท่ีสาธารณะหรือสาธารณสถาน 
(24) การจัดใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
(๒5) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
มาตรา 88 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย นอกจากหนาท่ีและอํานาจตามมาตรา 87 แลว เทศบาล

ตําบลอาจจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะดังตอไปนี้ได 
(๑) การจัดใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(2) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
(3) การจดัหาแหลงน้ําในชุมชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคและการเกษตรอยางเพียงพอ 
(4) การบําบัดน้ําเสีย 
(5) การจัดใหมีโรงฆาสัตว 
(6) การรักษาพยาบาล และการจัดใหมีและบํารุงสถานพยาบาล 
(7) การปรับปรงุแหลงชุมชนและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย และการใหความชวยเหลือผูยากไรในดานท่ี

อยูอาศัย 
(8) การขนสง การวิศวกรรมจราจร กิจการจราจรและสัญญาณจราจร 
(9) การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
(10) การพาณิชย 
(11) การจัดการศึกษาในระดับไมสูงกวาระดับประถมศึกษา สงเสริมการศึกษา ของเด็ก เยาวชน ผู

พิการผูดอยโอกาส และประชาชนท่ัวไป 
(12) การสนับสนุนการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือเอกชน 
(13) การสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว 
(14) การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการกีฬาในระดับทองถ่ินเพ่ือสุขภาพ กีฬาพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือ

ความเปนเลิศ แตไมรวมถึงกีฬาอาชีพและกีฬาในระดับชาติหรือนานาชาติ 
(15) การจัดใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน 



๒๗ 

 

(16) กิจการอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานอ่ืนของรัฐใหกระทําการแทน 
(17) กิจการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด   
เทศบาลตําบลจะจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะอยางใดตามวรรคหนึ่งไดตองมีศักยภาพ 

ความสามารถ และรายไดเพียงพอท่ีจะทําได 
มาตรา 89  เม่ือมีความจําเปน เทศบาลตําบลอาจทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตาม

มาตรา 90 และมาตรา 91 นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในมาตรา ๘7 และมาตรา 88 ได เม่ือไดปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 
๘7 แลว และมีศักยภาพ ความสามารถ และรายไดโดยไมรวม เงินอุดหนุน เพียงพอที่จะทํา ไดตาม
หลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด และสภาทองถ่ินมีมติดวยคะแนนเสียงสองในสามใหทําได 

มาตรา 90  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาท่ีและอํานาจจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองความจําเปนของชุมชนในทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

(๑) กิจการตามมาตรา 87 
(๒) กิจการตามมาตรา 88 (6) และ (7) 
(3) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพหรือสถานบริการอ่ืน 
(4) กิจการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
มาตรา 91  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย นอกจากหนาท่ีและอํานาจตามมาตรา 90 แลว เทศบาลเมืองอาจ

จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะดังตอไปนี้ได 
(๑) กิจการตามมาตรา 88 (๑) (๒) (๓) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) และ (๑๖) 
(๒) การจัดใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
(๓) การจัดการศึกษาในระดับไมสูงกวาระดับมัธยมศึกษาและการอาชีวศึกษา สงเสริมการศึกษา ของ

เด็ก เยาวชน ผูพิการ ผูดอยโอกาส และประชาชนท่ัวไป  
(๔) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสวนสาธารณะ และสวนสัตว  
(๕) กิจการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา 88 มาใชบังคับกับการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะตาม

วรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 
มาตรา 92  เม่ือมีความจําเปน เทศบาลเมืองอาจทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตาม

มาตรา 93 และมาตรา 94 นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในมาตรา 90 และมาตรา 91 ได เม่ือไดปฏิบัติหนาท่ีตาม
มาตรา 90 แลว และมีศักยภาพ ความสามารถ และรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนเพียงพอที่จะทําไดตาม
หลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด และสภาทองถ่ินมีมติดวยคะแนนเสียงสองในสามใหทําได 

มาตรา 93  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลนครมีหนาท่ีและอํานาจจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือตอบสนองความจําเปนของชุมชนในทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

(๑) กิจการตามมาตรา 88 (8) (9) และ (10) 
(๒) กิจการตามมาตรา 90 
(๓) กิจการตามมาตรา 91 (๒) (๓) และ (๔) 
(๔) กิจการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 



๒๘ 

 

มาตรา 94  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย นอกจากหนาท่ีและอํานาจตามมาตรา 93 แลว เทศบาล
นครอาจจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ดังตอไปนี้ได 

(๑) กิจการตามมาตรา 88 (๑) (๒) (๓) (๑1) (๑3) (๑4) (๑5) (๑6) และ (๑7) 
(๒) กิจการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา 88 มาใชบังคับกับการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 
สวนท่ี 3 

หนาท่ีและอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัด 
   

มาตรา 95 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาท่ีและอํานาจจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้ 

(๑) การอํานวยการประสาน สนับสนุนการบริหาร ชวยเหลือ หรือใหความรวมมือสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาทองถ่ิน  

(๒) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินภายในเขตจังหวัดโดยดําเนินการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ เพ่ือนําไปสูการใชจายงบประมาณและบูรณาการพัฒนาในภาพรวม  

ท้ั งนี้  ห น า ท่ี และอํ าน าจตามข อ  (๑ ) และ  (๒ ) ให เป น ไปตามหลั ก เกณ ฑ และวิ ธี ก าร ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา 96  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาท่ีและอํานาจจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะในลักษณะบูรณาการในภาพรวมของจังหวัด โดยไมซํ้าซอนกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในระดับพ้ืนท่ี ดังนี้ 

(๑) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๒) จัดการส งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตั้ งแต ระดับมัธยมศึกษาข้ึนไปตามมาตรฐาน ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ท้ังนี้ ไมกระทบถึงการจัดการศึกษาท่ีดําเนินการมากอนแลว 
(๓) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค

อยางเปนระบบและคุมคา 
(๔) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
(๕) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(๖) การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา 
(๗)การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําเฉพาะท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๘) การสนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียว กีฬา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
(๙) การจัดใหมีและบํารุงโรงพยาบาล สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล 

การแพทยฉุกเฉินตามท่ีกฎหมายกําหนด 



๒๙ 

 

(๑๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
(๑๑) การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมในเขตจังหวัดและจัดใหมีตลาดกลาง  
(๑๒) การจัดใหมีระบบขนสงมวลชนท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวาหนึ่งแหง

ข้ึนไป การวิศวกรรมจราจร  
(๑๓) ประสานการจัดการผังเมืองและการบังคับใชผังเมืองรวม 
(๑๔) การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย

กําหนด 
(๑๕) สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(๑๖) ใหบริการทางเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากรแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
(๑๗) การจัดทําบริการสาธารณะอันเปนหนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ซ่ึง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นขอใหจัดทําหรือท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัดสมควรรวมกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดทําเพ่ือประโยชนสวนรวมของประชาชน ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๑๘) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนหนาท่ี
และอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ท้ังนี้ การจัดบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หากซํ้าซอนกับหนาท่ีและอํานาจ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับพ้ืนท่ี ตองไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกอน
ดําเนินการ  

มาตรา 97  การดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๙8 ตอง
เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) ตองเปนแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินซ่ึงแผนงานหรือ
โครงการหรือกิจกรรมดังกลาวจะตองไมซํ้าซอนกันและมีโครงสรางและขนาดใหญเกินศักยภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนในเขตจังหวัดท่ีจะดําเนินการได 

(๒) แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดจะดําเนินการตองมีลักษณะท่ีมี
ความคาบเก่ียวตอเนื่องเชื่อมโยงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดและตองเปนไปเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนเปนสวนรวมและมีผูไดรับประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวาหนึ่งแหงข้ึนไป 

(๓) การใดซ่ึงเปนหนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน แตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นไมสามารถดําเนินการไดอันเกิดความเสียหายและกระทบตอการจัดบริการสาธารณะแกประชาชน
โดยรวม ใหผูวาราชการจังหวัดแจงองคการบริหารสวนจังหวัดเขาไปดําเนินการแทนทันที 

มาตรา 98  ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําหรือจัดใหมีสิ่งกอสรางหรือทรัพยสินใดอันเปน
การจัดทําข้ึนเพ่ือเปนการบริการสาธารณะและตองใหบริการประชาชนอยางตอเนื่องในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขตจังหวัดและการนั้นเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวจะตองมีการตกลงกัน
กอนดําเนินการ ถามิไดมีขอตกลงไวเปนประการอ่ืนใดใหสิ่งกอสรางหรือทรัพยสินนั้นตกเปนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนนั้น แตการท่ีจะบริหารกิจการตอไป และการแบงผลประโยชนและคาใชจายในการบริหารให
เปนไปตามท่ีตกลงกัน ในกรณีท่ีตกลงกันไมไดใหเปนไปตามท่ีผูวาราชการจังหวัดชี้ขาด 



๓๐ 

 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําหรือจัดใหมีสิ่งกอสรางหรือ
ทรัพยสินใดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนตามมาตรา 6 ดวยโดยอนุโลม 

 
สวนท่ี 4 

การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
   

 
มาตรา 99  ถาไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะภายในเขตพ้ืนท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เวนแตเปนการดําเนินการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ
ประโยชนในการใหบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินนั้นเปนสําคัญ 

(๒) การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตอง
เหมาะสมกับความสามารถในการบริหารจัดการและสถานะทางการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
ดวย 

มาตรา 100  เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามประมวลกฎหมายนี้ มี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา หรือความสะดวกแกประชาชนในการรับบริการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยความ
เห็นชอบของสภาทองถ่ินอาจรวมมือกันดําเนินการ หรืออาจมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ดําเนินการ
แทนได 

ในการมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมอบหมายใหการชวยเหลือและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับมอบหมายได และใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับมอบหมายมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการจากประชาชนในเขตท่ี
ใหบริการเปนรายไดของตนท้ังหมดหรือจัดแบงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมอบหมายได  ท้ังนี้ ตามท่ีตกลงกัน 
ในกรณีท่ีไมอาจตกลงกันได ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา 101  ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะดังตอไปนี้ ถาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการไดโดยลําพัง หรือไมอาจกระทําไดโดยไมกระทบตอ
สิ่งแวดลอม หรือคุมคาในการลงทุน หรือเม่ือรวมกันจัดทําแลวจะเปนการอํานวยความสะดวกไดดียิ่งข้ึน  ให
ดําเนินการรวมกันจัดทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือจะขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดทําตามมาตรา 
96 (๑๗) ก็ได 

(๑) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๒) การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
(๓) การใหบริการการขนสง 
(๔) บริการสาธารณะอ่ืน ท่ีใชเงินลงทุนสูงหรืออาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยใหมีหนาท่ี

รับผิดชอบตอประชาชน สังคม และสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจท้ังในเขตองคกรปกครอง



๓๑ 

 

สวนทองถ่ินของตนและนอกเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไปดําเนินการ ท้ังนี้ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนด 

กอนดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารทองถ่ินรายงานใหสภาทองถ่ินทราบดวย 
วิธีการรวมกันตามวรรคหนึ่ง ในดานการลงทุน การบริหาร การใหบริการ การเงิน และการแบงปน

ผลประโยชน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด เวนแตเปนกรณีจัดตั้งเปนสหการหรือบริษัทจํากัด
หรือองคการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามมาตรา 103 

มาตรา 102  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะรวมกันตามมาตรา 
100 และมาตรา 101 กระทรวงมหาดไทยจะจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของเพ่ือ
รวมกันจัดทําบริการสาธารณะดังกลาวเปนกรณีพิเศษก็ได 

มาตรา 103  ในการรวมมือกันดําเนินการตามมาตรา 100 และมาตรา 101 องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะรวมกันจัดตั้งสหการหรือบริษัทจํากัดหรือองคการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนข้ึนก็ได 

ใหสหการหรือบริษัทจํากัดหรือองคการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีจัดตั้งข้ึนมีฐานะเปนนิติบุคคล 
เม่ือจัดตั้งสหการหรือบริษัทจํากัดหรือองคการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนใหจัดทํากิจการใดแลว องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีรวมกันจัดตั้งสหการหรือบริษัทจํากัดหรือองคการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนนั้นจะจัดทํากิจการนั้นในระหวางท่ียังมี
สวนรวมในสหการหรือบริษัทจํากัดหรือองคการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนนั้นมิได 

การเขารวมจัดตั้งสหการหรือบริษัทจํากัดหรือองคการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาทองถ่ิน 

หลักเกณฑและวิธีการการจัดตั้ง การยุบเลิกหรือเปลี่ยนแปลง การบริหารสหการหรือบริษัทจํากัดหรือ
องคการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน การจัดการทรัพยสิน การแบงปนผลตอบแทน และเง่ือนไขในการจัดตั้งใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 104  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองไมประกอบกิจการใดอันมิไดอยูในหนาท่ีและอํานาจ การ
ประกอบกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองไมมีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปน
เพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค หรือการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

มาตรา ๑๐5 ภายใตบังคับมาตรา 104 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตราขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือ
กําหนดใหมีบริการในเรื่องใดโดยเรียกเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติทองถ่ินก็ได 

มาตรา ๑๐6 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจดําเนินกิจการนอกเขตตนเองไดเม่ือการนั้นจําเปนตอง
ทําเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามหนาท่ีหรือเปนประโยชนรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือเปน
การดําเนินการรวมกันตามมาตรา 100 หรือมาตรา 101 

การดําเนินกิจการนอกเขตจะกระทําไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินท่ีจะดําเนินการ
และสภาทองถ่ินท่ีเก่ียวของเวนแตเปนกรณีการดําเนินการตามมาตรา 101 

มาตรา ๑07  ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและลด
ภาระทางการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใดหรือเขารวมกับ
บุคคลใดหรือชุมชนกระทํากิจการท่ีเปนหนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได ในกรณีเชนนั้น ผูกระทํากิจการ



๓๒ 

 

มีสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับกิจการนั้นแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
อัตราท่ีไดทําความตกลงไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินได แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน 

การกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 
ในกรณีท่ีกิจการท่ีมอบใหบุคคลใดดําเนินการหรือเขารวมกับบุคคลใดหรือชุมชนจัดทํากิจการตาม

วรรคหนึ่ง เปนกิจการหรือภารกิจท่ีเปนหนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการประชาชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเรียกเก็บคาตอบแทนใดๆ ไมวาทางตรงหรือทางออมจากบุคคลนั้นอันจะเปนผลให
ประชาชนตองรับภาระสูงข้ึนโดยไมจําเปนมิได 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถากอใหเกิดความเดือดรอนหรือภาระแกประชาชนในทองถ่ินเกิน
สมควร กระทรวงมหาดไทยจะสั่งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการหรือภารกิจนั้นเองก็ได 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินกิจการหรือภารกิจตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดังกลาว กระทรวงมหาดไทยจะกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีวงเงินต่ํากวาท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐโดย
กําหนดใหตองทําตามแนวทางของกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐดวยก็ได 

หมวด ๖ 
ขอบัญญัติทองถิ่น 

   
 
มาตรา ๑08  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินโดยไมขัดหรือแยงตอ

กฎหมายในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามหนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒) เม่ือประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินหรือใหอํานาจออก

ขอบัญญัติทองถ่ิน 
(๓) การดําเนินการพาณิชย 
ในขอบัญญัติทองถ่ินจะกําหนดโทษจําคุกและปรับสําหรับผูละเมิดขอบัญญัติทองถ่ินไวดวยก็ได แต

หามมิใหกําหนดโทษจําคุกเกินหนึ่งเดือน หรือโทษปรับเกินหนึ่งหม่ืนบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
ขอบัญญัติทองถ่ินจะกําหนดวิธีการเปรียบเทียบ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ และวิธีการอํานวยความสะดวก

ในการชําระคาปรับไวดวยก็ได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
มาตรา ๑09  รางขอบัญญัติทองถ่ินจะเสนอไดก็แตโดยผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ

ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ินจะเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินท่ีเก่ียวกับการเงินไดก็ตอเม่ือมีคํารับรองของ

ผูบริหารทองถ่ิน 
รางขอบัญญัติทองถ่ินท่ีราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูเสนอ ถาเรื่องนั้น

ชอบดวยกฎหมายและอยูในหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไมเก่ียวกับการเงินหรือในกรณีท่ีเก่ียวกับ



๓๓ 

 

การเงินแตมีคํารับรองของผูบริหารทองถ่ินแลว ใหประธานสภาทองถ่ินบรรจุเรื่องนั้นในระเบียบวาระเพ่ือสภา
ทองถ่ินพิจารณาตอไป 

มาตรา ๑10 รางขอบัญญัติทองถ่ินท่ีเก่ียวกับการเงิน หมายความถึงรางขอบัญญัติทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเก่ียวกับภาษีอากร 
(๒) การคลัง หรอืการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๓) การกูเงิน การคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู 
(๔) การดําเนินการอันมีผลผูกพันทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๕) การลงทุนหรือการทําการพาณิชย 
เม่ือมีกรณีจะตองวินิจฉัยวารางขอบัญญัติทองถ่ินใดเปนรางขอบัญญัติทองถ่ินท่ีเก่ียวกับการเงินหรือไม 

ใหประธานสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินรวมกันวินิจฉัย ในกรณีท่ีหาขอยุติไมไดใหดําเนินการตามคําวินิจฉัยของ
ผูกํากับดูแล 

มาตรา ๑11  ในการเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน
เปดเผยรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้นตอประชาชนใหทราบท่ัวกัน ไมนอยกวา ๗ วัน กอนวันพิจารณารางขอบัญญัติ
ทองถ่ิน ดังกล าว โดยวิธีป ดประกาศไว  ณ  ท่ี ทํ าการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือโดยวิธี อ่ืน ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด และในกรณีท่ีเปนรางขอบัญญัติทองถ่ินงบประมาณรายจายประจําปและรางขอบัญญัติ
ทองถ่ินงบประมาณรายจายประจําปเพ่ิมเติม ใหเปดเผยสาระสําคัญวาจะมีการใชงบประมาณไปในกิจการใดบาง 

มาตรา ๑12  เม่ือสภาทองถ่ินไดพิจารณาและเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติทองถ่ินใด ให
ประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้นไปยังผูบริหารทองถ่ินภายในสามวันนับแตวันท่ีสภาทองถ่ินใหความ
เห็นชอบ เพ่ือสงไปยังผูกํากับดูแลภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินไดรับรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้น พรอมท้ัง
ความเห็นของผูบริหารทองถ่ินวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้น 

ผูกํากับดูแลตองพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืนผูบริหารทองถ่ิน
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้น เม่ือผูกํากับดูแลเห็นชอบดวยและสงคืนมาหรือไมสงคืน
รางขอบัญญัติทองถ่ินนั้นภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินลงนามและประกาศใชบังคับตอไป 

มาตรา ๑13 ในกรณีท่ีผูกํากับดูแลไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติทองถ่ิน ใหสงรางขอบัญญัติ
ทองถ่ินนั้นพรอมดวยเหตุผลไปยังสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณาใหม ถาสภาทองถ่ินมีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติทองถ่ิน
เดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหประธานสภาทองถ่ิน
สงรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้นใหผูบริหารทองถ่ินลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติทองถ่ิน และแจงใหผูกํากับดูแลทราบ 
แตถาสภาทองถ่ินไมยืนยันดวยคะแนนเสียงดังกลาวภายในสามสิบวันนบัแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติทองถ่ิน ใหราง
ขอบัญญัติทองถ่ินนั้นตกไป 

ในกรณีรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเพ่ิมเติมท่ี
ผูบริหารทองถ่ินมีความเห็นไมเห็นดวยกับรางขอบัญญัติตามมาตรา ๑12 และผูกํากับดูแลไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติ
ดังกลาว แตสภาทองถ่ินยังมีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติทองถ่ินเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภา
ทองถ่ินท้ังหมดเทาท่ีมีอยูตามมาตรานี้แลว ใหดําเนินการตามมาตรา ๑18  

วันตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 



๓๔ 

 

มาตรา ๑14  ภายใตบังคับมาตรา ๑13 รางขอบัญญัติทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินไมเห็นชอบดวยใหเปน
อันตกไป 

รางขอบัญญัติทองถ่ินท่ีตกไปตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจะเสนอตอสภา
ทองถ่ินเดียวกันนั้นใหมไดเม่ือพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีสภาทองถ่ินไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติ
ทองถ่ินนั้น 

มาตรา ๑15  งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองออกเปนขอบัญญัติทองถ่ิน
งบประมาณรายจายประจําป ในกรณีท่ีขอบัญญัติทองถ่ินงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม 
ใหใชขอบัญญัติทองถ่ินงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน 

ถาในปใดปรากฏวาจํานวนเงินซ่ึงอนุญาตไวตามงบประมาณไมพอสําหรับการใชจายประจําปก็ดี หรือ
มีความจําเปนท่ีจะตองตั้งรายรับหรือรายจายข้ึนใหมในระหวางปก็ดี ใหออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินงบประมาณ
รายจายประจําปเพ่ิมเติม 

มาตรา ๑16  ขอบัญญัติทองถ่ินงบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติทองถ่ินงบประมาณ
รายจายประจําปเพ่ิมเติมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําใหสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 

มาตรา ๑17   รางขอบัญญัติทองถ่ินงบประมาณรายจายประจําปและรางขอบัญญัติทองถ่ิน
งบประมาณรายจายประจําปเพ่ิมเติม สภาทองถ่ินตองพิจารณาใหเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีสภาทองถ่ิน
ไดรับรางขอบัญญัติทองถ่ินดังกลาว 

ถาสภาทองถ่ินพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ินนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวา
สภาทองถ่ินไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติทองถ่ินดังกลาว และใหดําเนินการตามมาตรา ๑12 และมาตรา ๑
13 ตอไป 

มาตรา ๑18  ในกรณีท่ีสภาทองถ่ินไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติทองถ่ินงบประมาณรายจายประจําป
หรือรางขอบัญญัติทองถ่ินงบประมาณรายจายประจําปเพ่ิมเติม ใหผูกํากับดูแลแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพ่ือ
พิจารณาหาขอยุติ โดยใหยึดถือประโยชนของทองถ่ินและประชาชนเปนสําคัญ  ในการนี้คณะกรรมการจะแกไขปรับปรุง
รางขอบัญญัติทองถ่ินดังกลาวก็ได แตจะเปลี่ยนแปลงวงเงินรวมของงบประมาณรายจายท่ีกําหนดในรางขอบัญญัติ
ทองถ่ินเดิมมิได 

มาตรา ๑19  คณะกรรมการตามมาตรา ๑18 มีองคประกอบดังนี้ 
(๑) กรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหมีคณะกรรมการจาํนวนเจ็ดคนประกอบดวย ประธาน 
กรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนซ่ึงสภาทองถ่ินแตงตั้งจากสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนสามคน และ 
ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนสามคน โดยให

แตงตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ 
(๒) กรณีเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีคณะกรรมการจํานวนสิบหาคนประกอบดวย 

ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนซ่ึงสภาทองถ่ินแตงตั้งจากสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนเจ็ดคน และซ่ึง
ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนเจ็ดคน โดยใหแตงตั้งภายในเจ็ดวัน
นับแตวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ 



๓๕ 

 

ในการแตงตั้งประธานกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการอ่ืนรวมกันปรึกษาและแตงตั้งจากบุคคลซ่ึง
มิไดเปนผูดํารงตําแหนงใดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีกรรมการครบจํานวน 

ในกรณีท่ีไมมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง ใหผูกํากับดูแลเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดังกลาวจากบุคคลซ่ึงมิไดเปนผูดํารงตําแหนงใดใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นภายในสามวันนับแตวันท่ีครบเจ็ดวันตามวรรคสอง  

มาตรา ๑20  การประชุมของคณะกรรมการตามมาตรา ๑18 ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งจึงเปนองคประชุม เวนแตในการประชุมครั้งใดกรรมการมาไมครบองคประชุม และประธานกรรมการไดนัดใหมีการ
ประชุมใหมอีกครั้งหนึ่ง ถาการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาหาคนใหถือวาเปนองคประชุม 

ในการประชุมครั้งใดประธานกรรมการไมมาหรือไมอยูในท่ีประชุม ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานในการประชุมครั้งนั้น 

มาตรา ๑21  ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๑18 พิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ินใหแลวเสร็จและ
เสนอตอสภาทองถ่ินภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการแตงตั้งคณะกรรมการครบจํานวน 

ในกรณีท่ีการพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ินไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประธาน
กรรมการกําหนดขอยุติไดตามท่ีเห็นสมควรภายในสามวันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว 
เม่ือมีการแตงตั้งคณะกรรมการครบจํานวนแลว หากภายหลังมีกรรมการพนจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด ถายังมี
กรรมการเหลืออยูไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด ใหคณะกรรมการดําเนินการตอไปได เวนแต
กรรมการท่ีพนจากตําแหนงเปนประธานกรรมการ ใหผูกํากับดูแลแตงต้ังประธานกรรมการภายในสามวันนับแต
วันท่ีประธานกรรมการพนจากตําแหนง ในกรณีท่ีมีกรรมการเหลืออยูไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด และ
ผูบริหารทองถ่ินหรือสภาทองถ่ินมิไดแตงตั้งกรรมการใหมภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีกรรมการพนจากตําแหนง ใหผูกํากับ
ดูแลเปนผูแตงตั้งภายในสามวันนับแตวันท่ีพนเจ็ดวันดังกลาว ในกรณีเชนนี้ระยะเวลาสิบหาวันตามวรรคหนึ่งมิใหนับ
ระยะเวลาการแตงตั้งตามวรรคนี้รวมเขาดวย 

มาตรา ๑22  เม่ือไดรับรางขอบัญญัติทองถ่ินท่ีผานการพิจารณาตามมาตรา ๑21 แลวใหสภา
ทองถ่ินพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสามตอไปโดยใหถือวาสภาทองถ่ินไดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
ทองถ่ินดังกลาวแลว 

มาตรา ๑23  ใหสภาทองถ่ินพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ินงบประมาณรายจายตามมาตรา     ๑22 
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติทองถ่ินจากคณะกรรมการ หากสภาทองถ่ินพิจารณาไม
แลวเสร็จภายในกําหนดเวลาใหถือวาสภาทองถ่ินไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติทองถ่ินงบประมาณรายจาย
ตามรางท่ีเสนอตามมาตรา ๑21 นั้น และใหดําเนินการตามมาตรา ๑12 และมาตรา ๑16 ตอไป 

ในกรณีท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมเห็นชอบรางขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา ๑22 ใหรางขอบัญญัติทองถ่ิน
นั้นตกไป ในกรณีเชนวานี้ใหสภาทองถ่ินเปนอันสิ้นสุดลง โดยใหถือเสมือนหนึ่งวาเปนการยุบสภาทองถ่ิน 

มาตรา ๑24  ในกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินไมเห็นชอบกับรางขอบัญญัติทองถ่ินงบประมาณรายจายท่ี
สภาทองถ่ินใหความเห็นชอบหรือถือวาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑23 ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอผูกํากับดูแล
และใหผูกํากับดูแลสั่งยุบสภาทองถ่ินและใหผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงในวันประกาศยุบสภาทองถ่ิน ในการนี้ 
ใหรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้นตกไป 



๓๖ 

 

มาตรา ๑25  การเสนอ การแปรญัตติ หรือกระทําดวยประการใด ใหมีผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
ผูใชหรือจัดสรรงบประมาณรายจายไมวาโดยตรงหรือโดยออมจะกระทํามิได 

เม่ือมีขอสงสัยวามีการกระทําฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหผูกํากับดูแลพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแต
วันท่ีมีขอสงสัยดังกลาว ในกรณีท่ีผูกํากับดูแลวินิจฉัยวามีการกระทําฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหขอเสนอ คําแปรญัตติ หรือ
การกระทําดังกลาวสิ้นผลไป ในกรณีท่ีมีการออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินแลว ผูกํากับดูแลจะวินิจฉัยใหขอบัญญัติ
ทองถ่ินนั้นท้ังหมดหรือบางสวนไมมีผลใชบังคับก็ได แตการวินิจฉัยเชนนั้นไมมีผลกับการใดท่ีไดทําไปตามขอบัญญัติ
ทองถ่ินนั้นโดยสุจริตกอนมีคําวินิจฉัย 

มาตรา ๑26 ขอบัญญัติทองถ่ินนั้นเม่ือผูบริหารทองถ่ินลงนามแลวใหใชบังคับไดโดยใหปดประกาศไว
โดยเปดเผยใหประชาชนทราบ ภายใน 6 วัน ณ ท่ีทําการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว  

มาตรา ๑27 ในกรณีท่ีสภาทองถ่ินสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาทองถ่ิน บรรดารางขอบัญญัติทองถ่ินท่ี
สภาทองถ่ินยังมิไดใหความเห็นชอบหรือท่ีสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบแลว แตผูบริหารทองถ่ินมิไดลงนามและ
ประกาศใชบังคับภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีสภาทองถ่ินสิ้นอายุหรือมีการยุบสภา ใหเปนอันตกไป 

มาตรา ๑28  ในระหวางท่ีไมมีสภาทองถ่ิน หรือในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะและจะเรียกประชุมสภาทองถ่ินใหทันทวงทีมิได ผูบริหาร
ทองถ่ินโดยอนุมัติจากผูกํากับดูแลจะออกขอกําหนดทองถ่ิน ใหใชบังคับดังเชนขอบัญญัติทองถ่ินก็ได  

ในการประชุมสภาทองถ่ินคราวตอไป ใหนําขอกําหนดทองถ่ินนั้นเสนอตอสภาทองถ่ินเพ่ืออนุมัติ ถา
สภาทองถ่ินอนุมัติแลวใหขอกําหนดทองถ่ินนั้นใชบังคับเปนขอบัญญัติทองถ่ินตอไป ถาสภาทองถ่ินไมอนุมัติ ให
ขอกําหนดทองถ่ินนั้นเปนอันตกไป แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีไดกระทําไปในระหวางท่ีใชขอกําหนด
ทองถ่ินนั้น 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติขอกําหนดทองถ่ิน ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใหประชาชนทราบ 
มาตรา ๑29  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีสําเนาขอบัญญัติทองถ่ินไว ณ ท่ีทําการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และในระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชน
เขาตรวจดูได และหากประชาชนประสงคจะไดสําเนาขอบัญญัติทองถ่ินใดจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดใหโดยจะคิดคาใชจายดวยหรือไมก็ได 

ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลเก่ียวกับ
ขอบัญญัติทองถ่ินท่ียังใชบังคับอยูจากระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ลักษณะท่ีประชาชนจะสามารถตรวจคนไดโดยสะดวก 

 
ลักษณะ ๓ 

การเงิน การคลัง และการงบประมาณ 
   

หมวด ๑ 
รายรับและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   



๓๗ 

 

 
มาตรา ๑30  องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายรับ 

ดังตอไปนี้    
(๑) ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนด 
(๒) คาธรรมเนียม ใบอนุญาต และคาปรับตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว 
(๓) รายไดจากทรัพยสิน 
(๔) รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 
(๕) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร 
(๖) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือเงินกู นิติบุคคลตางๆ เม่ือไดรับความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรี เวนแตการกูยืมเงินตามมาตรา 196 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๘) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
(๙) รายไดอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว 
การกูเงินตาม (๕) ใหอยูภายใตหลักเกณฑท่ีกําหนดข้ึนตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะและ

ตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
การกูเงินตาม (6) เวนแตการกูเงินตาม มาตรา 194 ใหเปนไปตามการกูเงินจากตางประเทศใหไดรับ

ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย 
มาตรา ๑31  องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัดมีรายจาย ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินเดือน  
(๒) คาจาง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืนๆ 
(๔) คาใชสอย  
(๕) คาสาธารณูปโภค 
(๖) คาวัสดุ 
(๗) คาครุภัณฑ 
(๘) คาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอ่ืนๆ 
(๙) เงินอุดหนุน 
(๑๐) รายจายอ่ืนใดท่ีจําเปนตองจายในการปฏิบัติหนาท่ีหรือตามขอผูกพัน หรือรายจายตามท่ีมี

กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
การจายเงินอุดหนุนจะจายจากเงินกูมิได และใหจายไดเฉพาะท่ีกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป

หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและเพ่ือกิจการอันอยูในหนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเทานั้น 
รายการจายท่ีจายจากเงินกู หรือพันธบัตร หรือเงินสะสมใหแสดงรายการจายปรากฏในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปในปงบประมาณนั้นๆ และตองเปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 



๓๘ 

 

รายจายตาม (๑๐) ถาเปนการชําระหนี้เงินกู เม่ือถึงกําหนดชําระจะตองชําระเงินกูนั้นจากทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมวาจะตั้งงบประมาณรายจายประเภทนี้ไวหรือไม 

 
 
 
 
 
 

หมวด ๒ 
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   
 

สวนท่ี ๑ 
รายไดองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล 

   
 

มาตรา 132  ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย และอากรการฆาสัตวและ
คาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอ่ืนเนื่องในการฆาสัตว ในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลใดใหองคการ
บริหารสวนตําบลและเทศบาลนั้นจัดเก็บเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล 

มาตรา ๑33  บรรดาคาใบอนุญาต คาธรรมเนียม และคาปรับเนื่องในกิจการซ่ึงองคการบริหารสวน
ตําบลและเทศบาลไดรับมอบใหเปนเจาหนาท่ีอนุวัตการตามกฎหมายใด ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาล 

มาตรา ๑34  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตท่ีจัดเก็บไดในจังหวัดใดใหจัดสรรเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดนั้นตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น หลักเกณฑ วิธีการจัดสรรใหเปนไปตาม
กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๓5  องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลมีอํานาจออกขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติเรียก
เก็บคาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมหรือกิจการท่ีจัดใหมีผูเขาพักในลักษณะเดียวกัน 
ตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑36 องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลมีอํานาจออกขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติเก็บภาษี
อากรและคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละสามสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงสถานประกอบการอยูในเขตเทศบาล 
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาสูบตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต 
(๔) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายไพตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต 



๓๙ 

 

(๕) คาธรรมเนียมใบอนุญาตสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
มาตรา ๑37 องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลมีอํานาจออกขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติเก็บ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละสี่สิบ ซ่ึงสถานท่ีเลน
การพนันอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล 

มาตรา ๑38 องคการบริหารสวนตําบลและ เทศบาลมีอํานาจออกขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติเก็บ
ภาษีมูลคาเพ่ิม โดยกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม เพ่ิมข้ึนจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรในอัตรา 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนย ใหองคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาลเก็บในอัตรารอยละศูนย 

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอ่ืน ใหองคการบริหารสวนตําบลและ
เทศบาลเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๑39 รายไดจากภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ใหองคการบริหารสวน
ตําบลและเทศบาลออกขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละสามสิบของภาษีท่ีกรมสรรพสามิต
จัดเก็บ   

มาตรา ๑40 ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรา ๑36 มาตรา ๑37 มาตรา ๑38 และมาตรา  
๑39  ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการนั้น และการจัดเก็บเพ่ิมข้ึนตามมาตรา ๑36  
มาตรา ๑37 มาตรา ๑38 และมาตรา ๑39 ใหเปนหนาท่ีของหนวยงานซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีอากรและ
คาธรรมเนียม จัดเก็บเพ่ิมข้ึนเพ่ือองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ใหหนวยงานซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนตามวรรคหนึ่ง หักคาใชจายไดตาม
อัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรา ๑36 มาตรา ๑37 มาตรา ๑38 และมาตรา ๑39 ให
หนวยงานซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บสงมอบใหกระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดสรรเงินท่ีไดรับใหแกองคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาลทุกแหงตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑41 รายไดจากคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เงินอากรประทานบัตร  
ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายวาการประมง คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 
และคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุดหรือภาษี
การโอนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยภาษีการโอนอสังหาริมทรัพยแลวแตกรณีท่ีเก็บในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลและเทศบาลใดใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลนั้น 

มาตรา ๑42 คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐในอัตรารอยละสี่
สิบแลว ดังตอไปนี้ 

(ก) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีสัมปทานใหไดรับการจัดสรรใน
อัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมท่ีจัดเก็บไดภายในเขต 



๔๐ 

 

(ข) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลอ่ืนท่ีอยูภายในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีสัมปทาน ให
ไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมท่ีจัดเก็บไดภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาลในจังหวัดอ่ืนใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมท่ีจัดเก็บไดภายในเขต 

(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลใดในจังหวัดอ่ืนใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงิน
คาภาคหลวงแรท่ีจัดเก็บไดภายในเขต 

มาตรา ๑43 คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 
(๑) คาภาคหลวงปโตรเลียมท่ีมีสัมปทานบนแผนดิน หลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐในอัตรารอยละสี่

สิบแลว ดังตอไปนี้ 
(ก) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีสัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรใน

อัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงแรท่ีจัดเก็บไดภายในเขต 
(ข) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลอ่ืนท่ีอยูภายในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีสัมปทานให

ไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรท่ีจัดเก็บไดภายในเขต 
(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืนใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงิน

คาภาคหลวงปโตรเลียมท่ีจัดเก็บไดภายในเขต 
(๒) คาภาคหลวงปโตรเลียมท่ีมีสัมปทานในทะเล หลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐในอัตรารอยละหก

สิบแลว ใหองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสี่สิบของเงินคาภาคหลวงแรตาม
สัดสวนของประชากร 

มาตรา ๑44  เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในองคการบริหารสวนตําบลและ
เทศบาลใด ใหแบงใหองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลนั้นตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๑45 อากรรังนกอีแอนใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลตามกฎหมาย
วาดวยอากรรังนกอีแอน 

มาตรา ๑46 นอกจากรายไดขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้แลว 
องคการบริหารสวนทองถ่ินและเทศบาลอาจไดรายไดเปนเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 

มาตรา ๑47 รายไดอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล 
มาตรา ๑48 ภาษี คาธรรมเนียม คาตอบแทนหรือเงินไดในลักษณะอ่ืนใดท่ีรัฐจัดเก็บไดตามกฎหมาย

และการนั้นเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติได ไมนอยกวารอยละ 10 
 

สวนท่ี ๒ 
รายไดองคการบริหารสวนจังหวัด 

   
 

มาตรา ๑49 ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บไดในจังหวัดใด ใหสงมอบให
องคการบริหารสวนจังหวัดรอยละหาของภาษีท่ีจัดเก็บได 



๔๑ 

 

มาตรา ๑50 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวน
จังหวัดจากการคาในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 

(๑) น้ํามันเบนซินและน้ํามันท่ีคลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันท่ีคลายกันและกาซปโตรเลียมท่ีใชเปน
เชื้อเพลิงสําหรับยานพานะรถยนตและเรือยนต ไมเกินลิตรละสิบสตางค 

(๒) ยาสูบ ไมเกินมวนละสิบสตางค 
ราคาท่ีจําหนายปลีกท่ีเพ่ิมข้ึนตามวรรคหนึ่งไมถือวาเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคาและ
ปองกันการผูกขาด 

มาตรา ๑51 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตท่ีจัดเก็บไดในจังหวัดใด ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนจังหวัดในจังหวัดตามกฎหมายวาดวยการนั้น หลักเกณฑ วิธีการจัดสรรใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

มาตรา ๑52 คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงิน
คาภาคหลวงแรท่ีจัดเก็บไดภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

มาตรา ๑53 คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมท่ีมีสัมปทานบนแผนดิน ให
ไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมท่ีจัดเก็บไดภายในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัด 

มาตรา ๑54 อากรรังนกอีแอนใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมายวาดวยอากรรัง
นกอีแอน 

มาตรา ๑55  นอกจากรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้แลว องคการบริหาร
สวนจังหวัดอาจมีรายไดเปนเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 

มาตรา ๑56  รายไดอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนรายไดองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

สวนท่ี ๓ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายได 

   
 
มาตรา ๑57 รายไดคาภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ท่ีเกิดจากการบริการตาม

ภารกิจท่ีรัฐไดถายโอนให ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด ไดรับมอบใหเปน
เจาหนาท่ีอนุวัตการตามกฎหมายวาดวยการนั้น ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กรณีภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับนั้น จัดเก็บต่ํากวากฎหมายกําหนด ใหองคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด สามารถออกเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ จัดเก็บเพ่ิมข้ึนตาม
ความเหมาะสม แตไมเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด  

มาตรา ๑58 ใหองคการบริหารสวนตําบลเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจออกเทศ
บัญญัติ หรือขอบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมในการจัดการภารกิจเก่ียวกับสิ่งแวดลอม การจัดการบําบัดน้ําเสีย และ
อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 



๔๒ 

 

มาตรา ๑59 องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลอาจมีรายไดคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวา
ดวยภาษีสรรพสามิต ใหองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลออกขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนไมเกิน
รอยละสามสิบของภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวาดวยการนั้น โดยเปน
หนาท่ีกรมสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บและการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๑43 วรรคสองและวรรคสาม 

มาตรา ๑60 ใหองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลมีรายไดจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนาย
ยาสูบและสุรา เม่ือไดมีการถายโอนภารกิจการขออนุญาตจําหนายยาสูบและจําหนายสุราของรานคาในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลและเทศบาล 

มาตรา ๑61  คาธรรมเนียมจากนักทองเท่ียวท่ีเขาไปในแหลงทองเท่ียวอันเปนเขตองคการบริหาร
สวนตําบลและเทศบาลนอกเขตอุทยานแหงชาติ  ซ่ึงไดจัดใหมีบริการสาธารณะอันเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดลอม 
หรือการกําจัดขยะ หรือการบําบัดน้ําเสีย และหรืออ่ืนๆ ใหองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลออกขอบัญญัติ
หรือเทศบัญญัติเรียกเก็บได  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราท่ีเรียกเก็บตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑62  องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด อาจออกเทศ
บัญญัติหรือขอบัญญัติเพ่ือเก็บคาธรรมเนียมใดๆ จากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะท่ีจัดใหมีข้ึน
ภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ ท้ังนี้ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๑63 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมีรายไดเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังตอไปนี้  

(๑) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรท่ีจัดสรรเพ่ิมข้ึนเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงเม่ือรวมกับภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรท่ีองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาไดรับจัดสรรแลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรท้ัง
จํานวนท่ีจัดเก็บได โดยหักสวนท่ีตองจายคืนแลวใหเปนหนาท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บและจัดสรรใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๒) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา 
(๓) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามอัตราหรือการ

จัดเก็บเพ่ิมข้ึนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) คาธรรมเนียม ใบอนุญาต และคาปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหนาท่ีใหองคการบริหารสวน

ตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาหนาท่ีดําเนินการภายในเขตทองถ่ินนั้น ๆ และใหตกเปนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว  

(๕) ใหองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลมีรายไดจากคาใชน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ํา
บาดาล ท้ังนี้ ใหเปนไปตามสัดสวนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑64 องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยาอาจมีรายไดตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ดังตอไปนี้  

(๑) ภาษีเงินไดนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรใหเปนไปตามกฎกระทรวง 



๔๓ 

 

(๒)  คาธรรมเนียมจากบุคคลตางดาวท่ีเขามาในประเทศไทยเพ่ือประกอบอาชีพโดยออกขอบัญญัติ
หรือเทศบัญญัติ จัดเก็บเพ่ิมข้ึนอีกไมเกินรอยละหาสิบของอัตราท่ีกฎหมายวาดวยการนั้นเรียกเก็บ โดยใหกระทรวง
แรงงานจัดเก็บให ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๓)  คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเก่ียวกับนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยการสงวนและ
คุมครองสัตวปาหรือนกอีแอนท่ีทํารังในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(๔)  รายไดท่ีรัฐชดเชยคาภาษีอากรตามกฎหมายวาดวยการนั้นใหกับองคการบริหารสวนตําบล 
เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เม่ือรัฐมีกฎหมายหรือขอกําหนด ใหไดรับ
การลดหยอนหรือยกเวนไมตองเสียภาษีทองถ่ินใหกับหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจท่ีทําการจัดหาประโยชน 

มาตรา ๑65 ในการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายนี้ใหผูบริหารทองถ่ิน 
และพนักงานเจาหนาท่ี มีหนาท่ีและอํานาจปฏิบัติตามกฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งยึด อายัด และสั่งขาย
ทอดตลาดทรัพยสินของผูรับผิดชอบเสียภาษีอากรโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือมีคําสั่ง ท้ังนี้เม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ิน 

วิธีการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาว รวมท้ังการใหบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสวน
ไดสวนเสียหรือเก่ียวของกับทรัพยสินของผูคางชําระภาษีเปดเผยหรือจัดสงขอมูลใหกับพนักงานเจาหนาท่ี ใหปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ท้ังนี้  หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขใหเปนไปตามระเบียบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เงินท่ีไดจากขายทอดตลาด เม่ือหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึด อายัด และการขาย
ทอดตลาด และเงินภาษีอากรคางชําระแลว ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 

มาตรา ๑66  องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด จะมอบใหสวน
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม ใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอ่ืนใด
ก็ได ท้ังนี้ โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด จะมอบหมายใหเอกชนรับชําระภาษี
อากร คาธรรมเนียม ใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอ่ืนใดก็ไดตามวรรคหนึ่ง ยกเวนการประเมินภาษีอากร ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑67 การชําระภาษีอากร คาธรรมเนียม องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัดตองจัดใหมีการบริการชําระเงินผานระบบบริการของไปรษณีย ธนาคาร และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน หรือวิธีอ่ืน ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๑68 รายไดท่ีจัดสรรใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหหนวยงานจัดสรรเงินภาษีอากร 
คาธรรมเนียม และเงินอุดหนุน ไดนําสงขอมูลการจัดสรรเงินดังกลาวสงกระทรวงมหาดไทยภายในสิบหาวันหลังจาก
วันท่ีไดโอนเงินใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว 

 
หมวด ๓ 

การคลังและการบริหารงบประมาณ 



๔๔ 

 

   
 

มาตรา ๑69 ใหกระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการนําสงเงิน 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเปดบัญชีเงินฝากและการเบิกจายเงินออกจากบัญชีเงินรายรับและบัญชี เงินสะสม 
การจัดทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชีเงินรายรับและบัญชีเงินสะสม โดยตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
โปรงใส และตรวจสอบได 

มาตรา ๑70  บรรดาเงินท้ังปวงท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับไวเปนรายรับ ใหสงเขาบัญชีเงิน
รายรับโดยมิใหกันเงินนั้นไวเพ่ือการใด ๆ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือเปนรายไดของการ
พาณิชย หรือเปนเงินทุนหมุนเวียน หรือเปนกรณีตามมาตรา ๑73 

มาตรา ๑71 การจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนใหกระทําไดตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาโดยออกเปน
ขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือการอยางหนึ่งอยางใดท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอยางนอย
ใหกําหนดเง่ือนไขในการจัดตั้ง การบริหารจัดการและการใชจายเงินทุนหมุนเวียนไวดวย 

มาตรา ๑72  เม่ือสิ้นปงบประมาณ ถามีเงินรายรับสูงกวารายจาย ใหนําสงเขาบัญชีเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน การเปดบัญชีเงินฝาก การ
เบิกจายเงินออกจากบัญชีเงินสะสม การจัดทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชีเงินสะสม ใหเปนไปตามระเบียบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๑73  บรรดาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินท่ีมีผูบริจาคหรืออุทิศใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือกระทําการอยางใดเปนการเฉพาะเจาะจง และเงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดหารายไดข้ึนเปนครั้ง
คราวภายในขอบเขตหนาท่ีและอํานาจเพ่ือใชจายในกิจการใดเปนการเฉพาะตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด เม่ือลงรับในบัญชีรายรับแลว ใหนําไปใชจายไดตามวัตถุประสงคของเงินอุดหนุนผูบริจาคหรือผูอุทิศใหหรือ
ตามวัตถุประสงคแหงกิจการนั้นไดโดยไมตองออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินหรือไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

เงินรายรับตามวรรคหนึ่งเม่ือไดใชจายตามวัตถุประสงคของเงินอุดหนุนผูบริจาคหรือผูอุทิศใหหรือ
ตามวัตถุประสงคแหงกิจการนั้นแลว หากมีเงินเหลืออยูใหนําสงเขาบัญชีเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้นเวนแตเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๑74  การสั่งจายเงินจากบัญชีรายรับใหกระทําไดแตเฉพาะท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน
งบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติทองถ่ินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําป เวนแตเปนการจายเงิน
ตามมาตรา 168 และมาตรา ๑71 

มาตรา ๑75 งบประมาณรายจายท่ีตั้งไวเพ่ือการใดก็ใหใชเพ่ือการนั้น จะโอนเพ่ือใชจายสําหรับการ
อ่ืนมิได เวนแตเปนการโอนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด แตในกรณีดังตอไปนี้  จะโอน
ไมได 

(๑) การโอนงบประมาณประเภทอ่ืนใดมาเปนงบประมาณประเภทเงินเดือน คาจาง เงินประจํา
ตําแหนง หรือประโยชนตอบแทนอ่ืน 



๔๕ 

 

(๒) การโอนงบประมาณประเภทคาสาธารณูปโภคไปใชในประเภทอ่ืนใด เวนแตจะไมมีหนี้คา
สาธารณูปโภคคางชําระ 

(๓) การโอนงบประมาณประเภทคาครุภัณฑหรือคาท่ีดินและสิ่งกอสราง เวนแตจะหมดความจําเปน
หรือมีเงินเหลือจายและสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบแลว 

(๔) การโอนงบประมาณประเภทอ่ืนมาเปนงบประมาณประเภทคาครุภัณฑหรือคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง เวนแตสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบแลว 

(๕) การโอนรายจายคาชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยของเงินกู 
(๖) การโอนรายจายตามขอผูกพัน เวนแตจะไดปฏิบัติตามขอผูกพันครบถวนแลว 
มาตรา ๑76 การสั่งจายเงินจากบัญชีรายรับของปงบประมาณท่ีไดกันเงินใหเปนไปตามระเบียบท่ี

กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยไมตองทําเปนขอบัญญัติทองถ่ินงบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติทองถ่ิน
งบประมาณรายจายประจําปเพ่ิมเติมใหกระทําไดเฉพาะในกรณี งบประมาณรายจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น
ปงบประมาณ และไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินใหกันเงินไปจายในปงบประมาณถัดไป 

มาตรา ๑77  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน หรือประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของ
ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน และท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เงินประจําตําแหนง คาเบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของประธานสภาทองถ่ิน รอง
ประธานสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ิน กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญท่ีสภา
ทองถ่ินตั้งข้ึน และอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการสามัญตั้งข้ึน ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การกําหนดประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองไมใชเปนการใหสวัสดิการ 
การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา 

ความประหยัดและภาระทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย 
มาตรา ๑78  เม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศรายรับและรายจาย งบดุลตาง ๆ 

ประจําปงบประมาณท่ีสิ้นสุดลงเพ่ือเผยแพรใหประชาชนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณไว ณ ท่ี
ทําการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และในระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบการบริหารงานคลัง การบัญชี ฐานะทางการเงิน หรือการเงิน
อ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มาตรา ๑79 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป เพ่ือ
เผยแพรใหประชาชนทราบในระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประจําทุกป 
ท้ังนี้ ใหเผยแพรรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปภายในสามเดือนนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

มาตรา ๑80  ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การเงิน การบัญช ี
การพัสดุ และการจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความเปนอิสระ ความคลองตัว ความคุมคา
ประกอบกับความม่ันคงทางการคลัง และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดวย 



๔๖ 

 

มาตรา ๑81 การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหแสดงรายการรับ และรายละเอียด
การจาย 

มาตรา ๑82 งบประมาณประจําปขององคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวน
จังหวัด ตองตราข้ึนเปนเทศบัญญัติ หรือขอบัญญัติ  ถาเทศบัญญัติ หรือขอบัญญัติออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
เทศบัญญัติ หรือขอบัญญัติงบประมาณปกอนไปพลางกอน 

ถาในปใดจํานวนเงินซ่ึงอนุมัติไวตามงบประมาณ ปรากฏวาไมพอสําหรับการใชจายประจําปก็ดี หรือมี
ความจําเปนท่ีจะตองต้ังรายรับหรือรายจายข้ึนใหมในระหวางปก็ดี ใหตราเปนเทศบัญญัติ หรือขอบัญญัติ
งบประมาณเพ่ิมเติม 

มาตรา ๑83  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัดเพ่ือใหฐานะทางการเงินการ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเสถียรภาพและม่ันคงอยางยั่งยืน  

ผูใดเปนเจาหนาท่ีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการเงิน การคลัง และการงบประมาณโดยมิชอบหรือ
โดยทุจริต เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือประชาชนตองระวางโทษตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไว 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคสอง เกิดจากการสั่งการโดยมิชอบ หรือไมสั่งการของผูมีหนาท่ีและอํานาจ
รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้น ผูมีหนาท่ีและอํานาจดังกลาวตองรับโทษเปนสองเทาของความผิดท่ีกําหนดไว
สําหรับการกระทําความผิดตามวรรคสอง 

 
หมวด ๔ 

กองทุนสงเสริมกิจการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   

 
มาตรา ๑84 ในหมวดนี ้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด กองทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาล และกองทุนสงเสรมิกิจการองคการบริหารสวนตําบล 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหาร

สวนจังหวัด คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล และคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกิจการ
องคการบริหารสวนตําบล 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล  

“เทศบาล” ใหหมายความรวมถึงเมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 
แตไมรวมกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๑85 ใหจัดต้ังกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด มีชื่อเรียกโดยยอวา  
“ก.ส.อ.” กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล มีชื่อเรียกโดยยอวา “ก.ส.ท.” และกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหาร
สวนตําบล มีชื่อเรียกโดยยอวา “ก.ส.ต.” ข้ึนในกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุน



๔๗ 

 

หมุนเวียนสนับสนุนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และวัตถุประสงคอ่ืน 
ประกอบดวย  

(๑) เงินและทรัพยสินท่ีโอนมาตามมาตรา ๑0 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. .... 

(๒) เงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสงใหตามมาตรา 186  
(๓) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหเพ่ือสนับสนุนกองทุน 
(๔) ดอกผลหรือรายไดท่ีเกิดจากกองทุน 
(๕) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีตกเปนของกองทุน 
(๖) เงินรายไดอ่ืนใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด 
วัตถุประสงคอ่ืนของกองทุน การบริหารงานของกองทุน และการจัดสรรกองทุนเพ่ือดําเนินกิจการ

ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
ใหประธานกรรมการหรือผูท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมายเปนผูแทนของกองทุน 
ใหมีสํานักงานกองทุน ตั้งอยูท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะห เก่ียวกับคําขอกู เงิน และการบริหารกองทุน ใหแก

คณะกรรมการบริหาร 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การคลัง การจัดการทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชน และงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 
(๓) รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน 
(๔) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการบริหาร 
(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
ใหขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีรับผิดชอบดานการคลังทองถ่ินท่ีอธิบดีกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ินมอบหมายเปนหัวหนาสํานักงานกองทุน 
ท้ังนี้ กองทุนตามประมวลกฎหมายนี้ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการบริหารทุนหมุนเวียนและ

กฎหมายวาดวยวินัยการเงินทุนการคลังของรัฐ 
มาตรา ๑86  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสงเงินเขากองทุน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยจัดสงใหกองทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
มาตรา ๑87 เงินจากกองทุนใหนําไปจายเพ่ือการ ดังตอไปนี้ 
(๑) จายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกูยืมตามมาตรา ๑88 
(๒) จายเปนผลตอบแทนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๑90 (๓) โดยจายจากดอกผลและ

เงินรายไดท่ีไดรับในแตละป 
(๓) จายเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน ไมเกินรอยละยี่สิบของดอกผลและรายไดท่ีไดรับในแตละป 
(๔) จายเพ่ือการจัดหาประโยชนของกองทุน 
ดอกผลและรายไดท่ีนํามาจายเปนผลตอบแทนตาม (๒) ใหจายไดไมเกินจํานวนเงินดอกผลและรายไดใน

แตละปภายหลังหักคาใชจายตาม (๓)  



๔๘ 

 

ท้ังนี้ การกูยืมจากกองทุนขององคกรปกครองสวยทองถ่ินตาม (1) มิไดอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
วาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา ๑88 องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดสงเงินสมทบกองทุนตามมาตรา ๑86 มีสิทธิกูยืมเงิน
จากกองทุน เพ่ือนําไปดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๑89 ใหมีคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด มีชื่อเรียกโดยยอวา  

“ก.ส.อ.” โดยมีคณะกรรมการจํานวนสิบเกาคน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ีไดรับมอบหมายและอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนรองประธานกรรมการ 
และกรรมการ ประกอบดวย รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนผูบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัดไมเกินสี่คน ผูแทนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมเกินสองคน ผูแทน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไมเกินสองคน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
มอบหมายไมเกินสองคน ใหหัวหนาสํานักงานกองทุนตามมาตรา ๑85 เปนกรรมการและเลขานุการ และให
ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีรับผิดชอบดานการคลังทองถ่ินท่ีอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
มอบหมายเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการอีกหนึ่งคน 

(๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล มีชื่อเรียกโดยยอวา “ก.ส.ท.” โดยมี
คณะกรรมการจํานวนยี่สิบเอ็ดคน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวง
มหาดไทยท่ีไดรับมอบหมาย และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนรองประธานกรรมการ และกรรมการ 
ประกอบดวย รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนผูบริหารเทศบาลไมเกินหกคน 
ผูแทนประธานสภาเทศบาลไมเกินสองคน ผูแทนขาราชการเทศบาลไมเกินสองคน ผูทรงคุณวุฒิท่ีอธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน มอบหมายไมเกินสองคน ใหหัวหนาสํานักงานกองทุน ตามมาตรา ๑85 เปนกรรมการและ
เลขานุการ และใหขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีรับผิดชอบดานการคลังทองถ่ินท่ีอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินมอบหมาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการอีกหนึ่งคน 

(3) คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล มีชื่อเรียกโดยยอวา “ก.ส.ต.” 
โดยมีคณะกรรมการจํานวนยี่สิบเอ็ดคน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ีไดรับมอบหมาย และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนรองประธานกรรมการ และ
กรรมการ ประกอบดวย รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล ไมเกินหกคน ผูแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ไมเกินสองคน ผูแทนขาราชการ 
องคการบริหารสวนตําบลไมเกินสองคน ผูทรงคุณวุฒิท่ีอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มอบหมายไมเกินสอง
คน ใหหัวหนาสํานักงานกองทุน ตามมาตรา ๑85 เปนกรรมการและเลขานุการและใหขาราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินท่ีรับผิดชอบดานการคลังทองถ่ินท่ีอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมอบหมาย เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการอีกหนึ่งคน 

ใหผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม (๑) (๒) และ (3) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
นับจากวันท่ีไดรับการคัดเลือก หรือเม่ือพนจากตําแหนง 



๔๙ 

 

วิธีการคัดเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม (๑)(๒) และ (3) ใหเปนไปตามระเบียบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหประธานกรรมการเปนผูกําหนดและเรียกประชุม
เปนครั้งคราวตามความจําเปน และตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู
จึงเปนองคประชุม การลงมติใดๆ ใหถือเอาเสียงขางมาก โดยประธานกรรมการ และกรรมการแตละคน มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑90 ใหคณะกรรมการบริหาร มีหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) กําหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมเงิน และอนุมัติการกูยืมเงิน 
(๒) กําหนดวิธีการเก่ียวกับการนําเงินไปเพ่ือการจัดหาประโยชนของกองทุน 
(๓) กําหนดผลตอบแทนท่ีจะตองจายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคํานวณจากเงินท่ีจัดสงเขา

กองทุนตามมาตรา ๑88 
(๔) ตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(๕) กําหนดมาตรการเรงรัดการชําระหนี้ บทลงโทษในการชําระหนี้ และการจัดสงเงินเขากองทุน ให

เปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
(๖) ออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การคลัง การงบประมาณ การใชประโยชนใน

ทรัพยสิน การจัดหาพัสดุ การกอหนี้ผูกพัน การอนุมัติการจายเงิน เงินรายได และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
กองทุน 

(๗) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๑91 เงินคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ รอง

ประธานกรรมการ กรรมการอ่ืน อนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารตั้งข้ึน และขาราชการชวยปฏิบัติงานกองทุน
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๑92 ใหสํานักงานกองทุนจัดใหมีการตรวจสอบบัญชี งบดุล และจัดทํารายงานกิจการ
ประจําปของกองทุนเสนอใหคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบ ปดประกาศ และใหนําลงเผยแพรในระบบเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

 
หมวด ๕ 

การสงเสริมการดําเนินงานกิจการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   

 
มาตรา 193 ในหมวดนี้  
“สํานักงาน จ.ส.ท.” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
“คณะกรรมการ ส.ธ.ท.” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการดําเนินงานกิจการสถานธนานุบาล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



๕๐ 

 

“คณะกรรมการ จ.ส.ท.” หมายความวา คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

“ประธานกรรมการ จ.ส.ท.” หมายความวา ประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล เมืองพัทยา และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามมาตรา ๗ แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

 “สถานธนานุบาล” หมายความวา โรงรับจํานําท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งข้ึน 
มาตรา ๑94 ใหจัดตั้งสํานักงาน จ.ส.ท. ข้ึนในกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพ่ือทําหนาท่ี

สนับสนุน สงเสริม ควบคุมและดูแลการดําเนินกิจการ การตรวจสอบ และตรวจตราสถานธนานุบาลขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  

รูปแบบการบริหารสํานักงาน จ.ส.ท. ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ จ.ส.ท. กําหนด 
มาตรา 195 ใหมีคณะกรรมการ ส.ธ.ท. ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน

กรรมการ และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกรวมท้ังสิ้นไม
เกินสิบคน ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้ง 

มาตรา 196 ใหคณะกรรมการ ส.ธ.ท. มีหนาท่ีและอํานาจ ดังนี้  
(๑) กําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(๒) ใหความเห็นชอบการจัดตั้งสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา 
(๓) กําหนดนโยบาย และแนวทางการพัฒนากิจการสถานธานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(๔) สงเสริม และสนับสนุนแหลงเงินทุนในการดําเนินกิจการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  
(๕) ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และสงเสริมทางวิชาการเก่ียวกับการดําเนินกิจการสถานธนานุบาลของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๖) กําหนดระเบียบ ขอบังคับ หรือออกคําสั่ง รวมถึงกําหนดมาตรการ เพ่ือใหการดําเนินกิจการ

สถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปดวยความเรียบรอย 
มาตรา 197 ใหมีคณะกรรมการ จ.ส.ท.ประกอบดวย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปน

ประธานกรรมการ ใหมีรองประธานกรรมการ ซ่ึงประธานกรรมการ จ.ส.ท. เปนผูแตงตั้ง ผูจัดการใหญ จ.ส.ท. 
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย นายก
เมืองพัทยา เปนกรรมการ และหัวหนาสํานักงาน จ.ส.ท. เปนกรรมการและเลขานุการ ผูชวยหัวหนาสํานักงาน 
จ.ส.ท. เปนผูชวยเลขานุการ  

เม่ือประธานกรรมการ จ.ส.ท. เห็นสมควรอาจแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ จ.ส.ท. อีกก็ได 
มาตรา 198 ใหมีคณะกรรมการ จ.ส.ท. มีหนาท่ีและอํานาจ ดังนี้  
(๑) กําหนดระเบียบ ขอบังคับ หรือออกคําสั่งใหพนักงาน เจาหนาท่ี หรือลูกจาง ของสถานธนานุบาล 

สํานักงาน จ.ส.ท. และองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ 



๕๑ 

 

(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพยสิน หรือคาใชจาย
ตางๆ ของสํานักงาน จ.ส.ท.  

(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสรรผลกําไรของสถานธนานุบาล 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชี การเงิน พัสดุ และทรัพยสินของ

สํานักงาน จ.ส.ท. และของสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(๕) การบรรจุ แตงตั้ง พิจารณาโทษ และถอดถอนพนักงาน เจาหนาท่ี หรือลูกจาง ของสถานธนานุบาล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และของสํานักงาน จ.ส.ท. 
(๖) กําหนดอัตราเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และคาใชจายอ่ืน ๆ ตลอดจนการพิจารณาบําเหน็จ

ความชอบแกพนักงาน เจาหนาท่ี หรือลูกจางของสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสํานักงาน 
จ.ส.ท.   

(๗) กําหนดจํานวนอัตราตําแหนง และการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน จ.ส.ท. และลูกจางสถานธ
นานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงผูเก่ียวของกับการดําเนินกิจการสถานธนานุบาลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๘) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมและตรวจตราสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(๙) กําหนดหลักเกณฑอ่ืน ๆ เก่ียวกับการดําเนินกิจการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(๑๐) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ ส.ธ.ท. ตามท่ีคณะกรรมการ ส.ธ.ท. กําหนด 
มาตรา 199  ใหประธานกรรมการ จ.ส.ท. มีหนาท่ีและอํานาจปฏิบัติงานในนามของคณะกรรมการ 

จ.ส.ท. และใหมีหนาท่ีและอํานาจในการแตงตั้งผูรักษาการแทน หรือปฏิบัติหนาท่ีแทนได ตามท่ีระเบียบ
คณะกรรมการ จ.ส.ท. กําหนด 

 
ลักษณะ ๔ 

ความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   

 
มาตรา 200  การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไม

เปนการตัดอํานาจของสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีจะจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเรื่อง
เดียวกัน เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน และไมวากรณีจะเปนประการใด ใหเปนหนาท่ีและอํานาจของ
สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีจะใหความชวยเหลือ แนะนํา และติดตามดูแลใหการจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเปนไปตามมาตรฐานท่ีสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวของกําหนดตามหนาท่ี
และอํานาจของสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐนั้น 

ใหสวนราชการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรฐานนั้น โดยใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานบูรณาการ 



๕๒ 

 

กิจการใดเปนกิจการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจจัดทําตามมาตรา 84 มาตรา ๘7  
มาตรา 90 มาตรา 93 หรือมาตรา 96 แลวแตกรณี ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมจัดทําโดยไมมีเหตุอันสมควร เม่ือ
รัฐมนตรีท่ีมีหนาท่ีและอํานาจในเรื่องนั้นสั่งใหราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการนั้นแลว ใหคิดคาใชจาย
และคาภาระตางๆ  จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความเปนจริงได 

มาตรา 201 ในกิจการท่ีเปนของหนวยงานของรัฐ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ และสนับสนุนกิจการของหนวยงานของรัฐตามท่ีหนวยงานของรัฐขอความรวมมือ โดยใหคํานึงถึงหนาท่ี
และอํานาจ รวมท้ังฐานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย ท้ั งนี้  ให เปนไปตามระเบียบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา 202 ในกรณีท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือภาคเอกชน ดําเนินกิจการใดในเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความสงบเรียบรอยหรือ
ความปลอดภัยของประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ใหผูบริหารทองถ่ินนั้นรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 

เม่ือไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวของ หรือภาคเอกชน เพ่ือ
พิจารณาหามาตรการในการปองกันหรือแกไขปญหารวมกันโดยเร็ว และเม่ือมีขอยุติประการใด ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอยุตินั้น  ในกรณีท่ีไม
อาจหาขอยุติไดหรือไมอาจดําเนินการตามขอยุติได ใหดําเนินการตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

 
ลักษณะ ๕ 

การกํากับดูแล 
   

 
มาตรา 203 ใหผูกํากับดูแลมีหนาท่ีและอํานาจในการกํากับดูแลการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของทางราชการ  
ในการปฏิบัติการตามหนาท่ีและอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหผูกํากับดูแลมีหนาท่ีและอํานาจ แนะนํา 

ตักเตือน และตรวจสอบกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมาตรวจสอบ ตลอดจนเรียกบุคคลใดท่ีเก่ียวของมาชี้แจงขอเท็จจริงได 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไมปฏิบัติตามคํา แนะนํา หรือตักเตือนของผูกํากับดูแลตามวรรคสอง ให
ผูกํากับดูแลมีอํานาจท่ีจะสั่งเพิกถอนหรือสั่งใหระงับการปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไวกอนได ในกรณี
ท่ีคําสั่งนั้นเปนคําสั่งใหระงับการดําเนินการใดไวกอน ใหผูกํากับดูแลตั้งคณะกรรมการข้ึนดําเนินการสอบสวนและ
วินิจฉัยสั่งการตามท่ีเห็นสมควรภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีมีคําสั่งระงับการดําเนินการดังกลาว 

ในกรณีการสั่งการตามวรรคสามเปนคําสั่งของนายอําเภอ ใหนายอําเภอรายงานผูวาราชการจังหวัด
ทราบ 

คําสั่งตามวรรคสาม ไมกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต 



๕๓ 

 

มาตรา 204  ผูกํากับดูแลอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาทองถ่ินซ่ึงมิใชขอบัญญัติทองถ่ินได ในกรณีท่ี
ปรากฏวามตินั้นฝาฝนตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของทางราชการ หรือเปนมติท่ีนอกเหนือหนาท่ีและ
อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คําสั่งเพิกถอนมติตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น และตองกระทําภายในหกสิบ
วันนับแตวันท่ีสภาทองถ่ินมีมตินั้น 

มาตรา 2๐5 ถาสภาทองถ่ินดําเนินการหรือไมดําเนินการใดอันเปนการไมชอบดวยหนาท่ี หรือขัดตอ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของทางราชการ จนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือประโยชนของประชาชน หรือราชการ หรือประเทศเปนสวนรวม ใหผูกํากับดูแลดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง 
หากปรากฏวามีเหตุดังกลาว  กรณีองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบลและเทศบาลเมืองใหนายอําเภอ
รายงานเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล สภาเทศบาลตําบล และสภา
เทศบาลเมืองก็ได และกรณีเทศบาลนคร และองคการบริหารสวนจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือยุบสภาเทศบาลนครและสภาองคการบริหารสวนจังหวัดก็ได  

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้ ผูวาราชการจังหวัดมี
อํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล สภาเทศบาลตําบล และสภาเทศบาลเมืองและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจยุบสภา สภาเทศบาลนคร และสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได 

คําสั่งของผูวาราชการจังหวัดและคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนท่ีสุด 
มาตรา 206 เม่ือมีกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินตองหยุดการปฏิบัติหนาท่ี ใหผูชวยผูบริหารทองถ่ินหยุด

การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 
มาตรา ๒07 เม่ือมีกรณีกลาวหาวาผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน 

ประธานสภาทองถ่ิน หรือรองประธานสภาทองถ่ิน กระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือละเลยไมกระทําการตามหนาท่ี หรือกระทําการไมชอบดวยหนาท่ีและอํานาจ ผูกํากับดูแลมีอํานาจ
สอบสวนบุคคลดังกลาว แลวแตกรณีได และเม่ือปรากฏผลจากการสอบสวนวาบุคคลดังกลาวกระทําหรือไมกระทํา
การตามท่ีถูกกลาวหา กรณีองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบลและเทศบาลเมืองใหนายอําเภอเสนอความเห็น
ตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนงได และกรณีเทศบาลนครและองคการ
บริหารสวนจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาและสั่ง
ใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนงได  

ใหประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ินท่ีถูกสั่งใหพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง พนจาก
ตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินดวย 

คําสั่งของผูวาราชการจังหวัดและคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนท่ีสุด 
มาตรา 208 ใหทองถ่ินจังหวัดเปนผูชวยผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหทองถ่ินอําเภอเปนผูชวยนายอําเภอในฐานะผูกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยตามมาตรา 203 ถึงมาตรา 207 ดวย 



๕๔ 

 

มาตรา 209 สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองจัดใหมีและปฏิบัติตนตามขอบังคับวาดวย
จริยธรรมของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินนั้นกําหนดและระเบียบวาดวยจริยธรรมของผูบริหารทองถ่ินท่ี
ผูบริหารทองถ่ินกําหนดข้ึน แลวแตกรณี  ท้ังนี้ ตองไมต่ํากวามาตรฐานท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับตามวรรคหนึ่งและเปน
กรณีรายแรง ใหถือวาเปนกรณีมีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียตามมาตรา 41 (๗) หรือกระทํา
การฝาฝนตอความสงบเรียบรอยตามมาตรา ๒07 แลวแตกรณี 

 
 
 

ลักษณะ ๖ 
การมีสวนรวมของประชาชน 
ในการปกครองสวนทองถิ่น 

   
 

มาตรา ๒10  ในการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน 
ตองเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินการใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมี
สวนรวมดวย ท้ังนี้ เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้นหรือระเบียบ หรือหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีวิธีการท่ีใหประชาชนมีสวนรวมตามวรรคหนึ่ง โดยทําเปน
ประกาศ ปดไว ณ ท่ีทําการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเผยแพรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

มาตรา ๒11  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการใหบุคคลและชุมชนมีสวนรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจ โดยอยางนอยในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

(๑) อนุรักษ ฟนฟูหรือสงเสริมศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณีอันดีงามของทองถ่ินและของชาติและจัดใหมีพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสงเสริม
และสนับสนุนใหประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชสิทธิและมีสวนรวมในการดําเนินการดวย  

(๒) อนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน โดยตองให
ประชาชนและชุมชนในทองถ่ินท่ีเก่ียวของมีสวนรวมดําเนินการ และไดรับประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวดวย
ตามท่ีกฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติ 

(๓) เขาชื่อเพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชนหรือ
ชุมชน หรืองดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และใหแจง
ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ท้ังนี้ หนวยงานของรัฐตองพิจารณาขอเสนอแนะนั้นโดยใหประชาชนท่ีเก่ียวของมีสวน
รวมในการพิจารณา ดวยวิธีการท่ีกฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติ 

(๔)  สนับสนุนใหมีระบบสวัสดิการชุมชนใหเหมาะสมกับฐานะทางการคลังและใหเปนไปตามระเบียบ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 



๕๕ 

 

(๕) สงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมท้ังจัดใหมีกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือ มีสวนรวมในการรณรงค
ใหความรู ตอตานหรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(๖) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดทําบริการสาธารณะระดับทองถ่ิน การตรวจสอบ
การใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดท้ังการตัดสินใจ
ทางการเมือง และการอ่ืนใดบรรดาท่ีอาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิเขาชื่อกันเพ่ือเสนอขอบัญญัติหรือเพ่ือ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒12  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหประชาชนหรือผูแทนภาคประชาชนมีสวนรวม
ตามมาตรา ๒10  วรรคหนึ่ง อยางนอยเม่ือจะดําเนินการในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(๒) การจัดทํางบประมาณรายจาย 
(๓) การประชุมสภาทองถ่ิน 
(๔) การจัดทําบริการสาธารณะและท่ีมีผลกระทบตอประชาชนในทองถ่ิน 
(๕) การดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๒13  วิธีการเขามีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินตามมาตรา ๒10 วรรคสอง อาจกระทําได

ดวยวิธีการ ดังตอไปนี้  
(๑) การเปดเผยขอมูลใหประชาชนทราบ 
(๒) การเขาฟงการประชุมสภาทองถ่ิน 
(๓) การสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
(๔) การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ  
(๕) การเขามีสวนรวมในฐานะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 
(๖) การจัดใหมีการลงประชามติ  
(๗) วิธีการอ่ืนท่ีผูบริหารทองถ่ินกําหนดโดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน 
การเขามีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินในเรื่องใดโดยวิธีการอยางใด ใหเปนไปตามท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนดตามมาตรา 210 วรรคสอง 
มาตรา ๒14 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนโดยใหมี

คณะกรรมการชุมชน กระบวนการประชาคมทองถ่ิน หรือกระบวนการอ่ืนใด เพ่ือสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๒15 การเปดเผยขอมูลใหประชาชนทราบตามมาตรา ๒13 (๑) ในเรื่องใดใหเปดเผยขอมูล
ท้ังปวงท่ีเก่ียวกับเรื่องนั้นท่ีมิใชเปนความลับของทางราชการ โดยจัดทําเปนรายงานสรุปใหประชาชนไดทราบ และ
กรณีท่ีเปนเรื่องเก่ียวกับผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางนอยตองมีขอมูลโดยสรุป ในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 



๕๖ 

 

(๑) งบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงตองมีรายการเปรียบเทียบระหวางประมาณการรายรับกับรายรับ
จริง และประมาณการรายจายกับรายจายจริงของแตละรายการ รวมท้ังเงินสะสมและเงินกู 

(๒) รายงานผลการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวกับการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีใช ท่ีมาของเงินดังกลาว และผลท่ีประชาชนไดรับ 

(๓) ผลการตรวจสอบของสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน องคกรตรวจสอบ หรือองคกรอิสระอ่ืนๆ ใน
กรณีท่ีมีการทักทวงจากหนวยงานดังกลาวในเรื่องใด ตองเปดเผยคําทักทวงนั้นดวย 

รายงานตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และให
เผยแพรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวย ท้ังนี้ การจัดทําและเปดเผยรายงานดังกลาว ไมเปนการตัดสิทธิ
ประชาชนในทองถ่ินนั้นท่ีจะขอตรวจสอบขอมูลอ่ืนใดตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

มาตรา ๒16 การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะตามมาตรา ๒11 (๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาจกระทําไดโดยวิธีการ ดังตอไปนี้   

(๑) การจัดใหมีการประชุมประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเห็นสมควร 
(๒) การจัดใหมีและเผยแพรใหประชาชนทราบถึงชองทางท่ีประชาชนจะสามารถมีหนังสือเสนอแนะ

เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีหรือการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๓) การชี้แจงขอสอบถามหรือขอสงสัยของประชาชนท่ีสอบถามเปนหนังสือเก่ียวกับเรื่องท่ีอยูใน

หนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มาตรา ๒17 การจัดใหมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ินตามมาตรา ๒13 (๓) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกระทําไดตามท่ีเห็นสมควร แตอยางนอยตองจัดใหมีการสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชน ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการใดท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนอยางรุนแรง
ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพหรือกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนใน
ทองถ่ินในสาระสําคัญ 

(๒) เม่ือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบหรือหาพันคนสุดแตจํานวน
ใดจะนอยกวา เขาชื่อกันรองขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนใน
เรื่องท่ีเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะหรือการกําหนดนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในการดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปดเผยขอมูลคําชี้แจง เหตุผลความจําเปน และผลกระทบของการดําเนินงาน ผลดีและผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรการปองกัน แกไข และเยียวยา ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนใดท่ีจะทําใหประชาชนในทองถ่ินทราบถึงลักษณะ
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยางเพียงพอ 

มาตรา ๒18  เม่ือไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ินตามมาตรา ๒17 แลว 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําผลการสอบถามความคิดเห็นมาใชประกอบในกระบวนการตัดสินใจดวย 

มาตรา ๒19 การจัดใหประชาชนเขารวมเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานตามมาตรา ๒13 
(๕) จะแตงต้ังใหประชาชนเปนกรรมการ อนกุรรมการ หรือคณะทํางาน ท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการพัสดุหรือหนาท่ีอ่ืนใดท่ีจะ
ทําใหตองรับผิดในทางแพงหรือทางอาญาโดยตรงไมได 



๕๗ 

 

มาตรา ๒20 การจัดใหมีการลงประชามติตามมาตรา ๒13 (๖) ใหดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหตองมีการลงประชามติระดับทองถ่ิน  
(๒) กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการใดท่ีจะมีผลกระทบตอประชาชนอยางกวางขวาง 

หรือประชาชนในทองถ่ินมีขอโตแยงหรือมีความเห็นขัดแยงกันอยางรุนแรง ผูบริหารทองถ่ินโดยความเห็นชอบของ
สภาทองถ่ิน จะจัดใหมีการลงประชามติของประชาชนในทองถ่ินก็ได 

การลงประชามติตามวรรคหนึ่ง ตองมิใชการใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องตัวบุคคล เชื้อชาติ 
ศาสนา หรือเรื่องท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ 

มาตรา ๒21 เม่ือจะจัดใหมีการลงประชามติ ใหผูบริหารทองถ่ินกําหนดวันลงประชามติซ่ึงตองเปน
วันเดียวกันในทุกพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

มาตรา ๒22 กอนถึงกําหนดวันลงประชามติไมนอยกวาสามสิบวัน ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศให
ประชาชนทราบกําหนดวันลงประชามติ พรอมท้ังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) เรื่องท่ีจะใหลงประชามติซ่ึงตองมีเนื้อหาชัดเจนและเพียงพอท่ีจะทําใหผูมีสิทธิออกเสียงลง
ประชามติมีความเขาใจเพ่ือใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบได 

(๒) วันเวลาและสถานท่ีท่ีจะลงประชามติ 
(๓) กําหนดเวลาและสถานท่ีท่ียื่นคํารองขอเพ่ิมชื่อหรือใหถอนชื่อ 
ประกาศตามวรรคหนึ่งใหประกาศไว ณ ท่ีทําการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานท่ีอ่ืนท่ี

ประชาชน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทองถ่ินสามารถรับทราบไดโดยสะดวกและท่ัวถึง 
มาตรา ๒23 ใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ

ผูบริหารทองถ่ิน เปนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติ ใหใชวิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ และตองมีผูมาออกเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด หากมีผูมาออกเสียงไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด ใหการออกเสียง
ประชามตินั้นเปนอันตกไปโดยไมตองนับบัตรออกเสียง 

ในกรณีท่ีเสียงขางมากของผูท่ีมาออกเสียงมีมติไปในทางใด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
ใหเปนไปตามมตินั้น  

หลักเกณฑและวิธีการการลงประชามติ การนับคะแนน การประกาศผล และการอ่ืนท่ีจําเปนเก่ียวกับ
การลงประชามติ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ท้ังนี้ หลักเกณฑและวิธีการดังกลาวจะตองมี
มาตรฐานไมต่ํากวาหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การออกเสียงประชามติ 

มาตรา ๒24 ในการดําเนินการจัดทําประชามติ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทําประชามติ
รับผิดชอบคาใชจายในการออกเสียงท้ังหมด ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหตองมีการลงประชามติระดับทองถ่ินท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําประชามติ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐนั้นเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการออกเสียงประชามติ 



๕๘ 

 

มาตรา ๒๒5 ใหกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีและอํานาจในการสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดใหประชาชนมีสวนรวมตามกฎหมายนี้ รวมท้ังมีอํานาจในการออกระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ หลักเกณฑและวิธีการ เพ่ือเปนกลไกในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 

มาตรา ๒26 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ิน เพ่ือรักษาความสงบเรยีบรอย
ในการออกเสียงประชามติของประชาชนในทองถ่ิน โดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท ท้ังนี้ เฉพาะเม่ือขอบัญญัติทองถ่ินไดกําหนดใหมีโทษโดยจะกําหนดใหมีโทษนอยกวาโทษ
ดังกลาวก็ได 

มาตรา ๒27 บรรดาความผิดตามขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๒26 ใหผูบริหารทองถ่ิน หรือ
ขาราชการสวนทองถ่ินซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได เม่ือผูตองหาไดชําระคาปรับตาม
จํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในเวลาสามสิบวันแลว ใหคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ใหดําเนินคดีตอไป 

มาตรา ๒28 บรรดาคาปรับท่ีไดรับจากการกระทําผิดขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๒26 หรือ
คาปรับจากการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 227 ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ลักษณะ 7 

สันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   

 
มาตรา 229  ใหมี “สันน บิาตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ดังตอไปนี้ 
(1) สันนิบาตองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย 
(2) สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
(3) สันนิบาตองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 
สันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวยสมาชิกขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแตละประเภท มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภททุกแหงท่ัว
ราชอาณาจักร ใหมีความเจริญกาวหนา    อันมิใชเปนการหาผลกําไรและรายไดมาแบงปนกัน 

มาตรา 230 ใหสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา 229 แตละประเภทเปนนิติบุคคล 
มาตรา 231 สันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจกระทําการตางๆ ภายในขอบ

วัตถุประสงคตามท่ีระบุไวในมาตรา 229 และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(1) สงเสริมและเผยแพรกิจการการปกครองทองถ่ิน ตลอดจนทําการวิจัยและรวบรวมสถิติเก่ียวกับ

กิจการการปกครองสวนทองถ่ิน 
(2) อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวนราชการ

หรือบุคคลอ่ืน 



๕๙ 

 

(3) สงเสริมสัมพันธภาพระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ หรือ
สันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินของตางประเทศ หรือองคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศท่ีมี
วัตถุประสงคทํานองเดียวกัน 

(4) ซ้ือ จัดหา จําหนาย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทํานิติกรรมเก่ียวกับทรัพยสินใดๆ  
(5) แนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทในการจัดทําบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(6) สนับสนุนและชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือแกไขอุปสรรคขอขัดของท่ีเก่ียวกับกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนการกระทําเพ่ือประโยชนสวนรวม 
(7) เปนตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรักษาผลประโยชนอันพึงมีพึงไดจากการสนับสนุนของ

รัฐ องคการระหวางประเทศ หรือภาคเอกชนอ่ืน 
(8) รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกบรรดา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางแทจริง 
(9) ดําเนินการอ่ืนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
มาตรา 232 สันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทอาจมีรายได ดังตอไปนี้ 
(1) คาบํารุงสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท 
(2) ดอกผลท่ีเกิดจากทรัพยสินของสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(3) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 
(4) เงินท่ีไดจากการจําหนายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอ่ืนใด 
(5) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับเปนคาตอบแทนในการใหบริการ 
(6) รายไดอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนรายไดของสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มาตรา 233 ใหมีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทมีจํานวน

สามสิบคน ดังนี้  
(1) สันนิบาตองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลซ่ึง

เลือกกันเองจํานวนยี่สิบคน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหาคน และขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหาคน 

(2) สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ประกอบดวย นายกเทศมนตรีซ่ึงเลือกกันเองจํานวนยี่สิบคน 
ประธานสภาเทศบาลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหาคน และขาราชการเทศบาลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหาคน 

(3) ) สันนิบาตองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
ซ่ึงเลือกกันเองจํานวนยี่สิบคน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหาคน และขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหาคน 

การเลือกตามวรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีท่ีประชุมใหญสันนิบาตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเลือกตั้งกรรมการเปนประธานกรรมการคน
หนึ่งและรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 



๖๐ 

 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานสันนิบาตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท และใหเลขาธิการสํานักงานสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเลขานุการของ
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มาตรา 234  ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีบริหารกิจการ
ตลอดจนมีอํานาจออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามวัตถุประสงคของสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การออกระเบียบเก่ียวกับเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญและการประชุมวิสามัญ
ของสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทกอนจึงใชบังคับได 

(1) ระเบียบวาดวยการใชจายและการเก็บรักษาเงิน 
(2) ระเบียบวาดวยการประชุมใหญของสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหลักเกณฑการจัดสงผูแทน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมประชุมใหญ 
(3) ระเบียบวาดวยการเลือกตั้ง การประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาต

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มาตรา 235 ใหกรรมการดําเนินการสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในตําแหนงคราวละสองป 
เม่ือครบวาระดังกลาวตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการเลือกตั้งกรรมการข้ึนใหมใหกรรมการซ่ึงพนจาก

ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซ่ึงไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาท่ี 
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
มาตรา 236 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 235 กรรมการสันนิบาตองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินพนจากตําแหนง เม่ือ 
(1) ตาย  
(2) ลาออก 
(3) เปนบุคคลลมละลาย 
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 
(6) พนจากการเปนผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือขาราชการองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเลือกผูบริหารทองถ่ินประเภทนั้นๆ เปนกรรมการแทน และใหผูซ่ึงไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

มาตรา 237 สันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา 229 อาจรวมกันจัดตั้งสมาพันธสันนิบาต
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ได 

การจัดต้ัง การดําเนินงาน การจายคาบํารุงใหแกสมาพันธสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 



๖๑ 

 

มาตรา 238 การประชุมสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินในวาระเริ่มแรกของคณะกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละชุด ใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูดําเนินการ 

มาตรา 239 ใหเลขาธิการสํานักงานสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีบริหารกิจการของ
สันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามระเบียบและนโยบายท่ีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาเจาหนาท่ีของสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินและใหสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินมีอํานาจตรวจสอบฐานะการเงินของสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

ในสวนกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนตัวแทน
สันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือการนี้เลขาธิการสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมอบอํานาจใหบุคคลใด
กระทํากิจการเฉพาะอยางแทนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดก็ได 

มาตรา 240 ใหสันน ิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการรายงานการบริหารกิจการประจําป 
รวมท้ังจัดทํารายงานทางการเงิน การบัญชีท่ีมีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานของสวนราชการและใหมีการเผยแพร
ตอสาธารณะชนและสงใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

ใหกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและใหคําแนะนําการบริหารกิจการสันน ิบาตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหถูกตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจในการตรวจสอบทาง
การเงิน การบัญชี และงบแสดงฐานะทางการเงินของสันนิบาตองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

 
บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา 241  เม่ือกระทรวงมหาดไทยดําเนินการรวมองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลตามมาตรา ๑5 

แลว ใหออกประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลแหงใหมท่ีรวมตามมาตรา ๑2 และให
ดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินกําหนดนับแตวันท่ีกระทรวงมหาดไทยดําเนินการรวมองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล 
แลวเสร็จ โดยใหสมาชิกภาพของผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ท่ี
รวมกันสิ้นสุดลงทันที และใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรี จนกวาการ
ดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินจะแลวเสร็จ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีวาระการดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินในเทศบาลท่ีรวมกันตามมาตรา ๑5 
ยังมีวาระเหลืออยู ใหผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในตําแหนงไปพลางกอนจนกวาจะครบวาระของเทศบาลท่ี
มีระยะเวลาของการดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีเหลืออยูมากท่ีสุด 

มาตรา ๒42 องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลท่ีรวมตามมาตรา ๑5 ใหรัฐสนับสนุนรายไดเพ่ิมเติมจาก
รายไดปกติตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงมิใชงบประมาณท่ีจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามปกติในแตละปงบประมาณ 
เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะพ้ืนฐานและกิจกรรมสาธารณะใหเกิดประโยชนกับประชาชนในทองถ่ิน โดยใหจัดสรรรายไดแก 
องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลท่ีถูกรวมแหงละหาลานบาทในปท่ีหนึ่งถึงปท่ีหา และปรับการจัดสรรเปนแหงละสามลาน



๖๒ 

 

บาทในปท่ีหกถึงปท่ีแปด ท้ังนี้ หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรใหเปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

มาตรา ๒43 วาระการดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถ่ินตามมาตรา ๖3 มิใหนําวาระการดํารง
ตําแหนงท่ีผูบริหารทองถ่ินไดรับเลือกตั้งอยูกอนท่ีประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใชบังคับมา
นับตอเนื่องเปนวาระการดํารงตําแหนงตามประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินนี้ 

มาตรา 244 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ ซ่ึงเก่ียวของกับหนาท่ีและ
อํานาจ สิทธิ ประโยชนตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดของผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาทองถ่ิน ขาราชการ ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วิธีการตั้งงบประมาณ วิธีการ
จายเงิน และการเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงการกระทําใด ๆ ท่ีกระทรวงมหาดไทย กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดดําเนินการไปกอนวันท่ีประมวลกฎหมายนี้มีผลใช
บังคับใหถือวามีผลใชบังคับไดและใหถือเปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมาย 
 

-------------------------------- 

จัดทําโดย กง.กม.๑ (กม.สถ.) 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ๒๕๖1  

(ฉบับคงรปแบบ อบต.) 
 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ราง พ.ร.บ. ใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. .... (๑๗ มาตรา) 

 และรางประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น (๒๔๔ มาตรา) 
สรุปสาระสําคัญ 

1. ยกเลิกกฎหมายจัดต้ัง อบจ. เทศบาล อบต. และจัดทําเปน พ.ร.บ.
ใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. .... และราง
ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

3. การรวม อบต. และเทศบาล 
เปนตามความจาํเปนในกรณีท่ี อบต. และเทศบาลไมสามารถบริหาร
จัดการดวยตนเองได โดยจดัทําแผนการรวม อบต. และเทศบาล
ภายใน ๑ ป นับแตวันท่ีประมวลกฎหมาย อปท. มผีลบังคับใช และ
กําหนดหลักเกณฑ คือ  
อบต. และเทศบาลท่ีมรีายไดไมรวมเงินอุดหนุนต่ํากวายีส่ิบลานบาทกอนปท่ีมกีาร
ควบรวมและมีจาํนวนประชากรต่าํกวาเจด็พันคนเขาดวยกันหรือกับองคการบรหิาร
สวนตําบลหรือเทศบาลแหงอ่ืนท่ีมีพ้ืนท่ีติดกันและในอําเภอเดียวกันภายในสามป 
นับแตวันท่ีประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีผลใชบังคับ
และใหมีฐานะยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลตําบลทันที 
(ลักษณะ ๒ หมวด ๑ สวนท่ี 2 มาตรา 15 – มาตรา 21) 
 
 4. สมาชิกสภาทองถิ่น 

(๑) อบต. มีสมาชิก หมูบานละ ๑ คน 
(๒) เทศบาลตาํบลประชากรไมเกิน 7,000 คน มไีด ๑๒ คน ไมเกิน
15,000 คน มไีด 15 คน 
- เทศบาลเมืองประชากรไมเกิน 15,000 คนไมเกิน 32,500 คน มีได 
๑8 คน เกิน 32,500 คน แตไมเกิน 50,000 คน มไีด 21 คน 
- เทศบาลนคร เกิน 15,000 คนไมเกิน 100,000 คน มีได 24 คน 
เกิน 100,000 คน มีได 27 คน 
(๓) ส.อบจ. ไมเกิน 500,000 คน มีได 18 คน  
เกิน 500,000 คน แตไมเกิน 1 ลาน มีได 24 คน  
เกิน 1 ลานแตไมเกิน 1.5 แสน มไีด 30 คน 
เกิน 1.5 ลานแตไมเกิน 2 ลาน มไีด 36 คน  
เกิน 2 ลาน มไีด 42 คน 
 (ลักษณะ ๒ หมวด 2 สวนท่ี 1 มาตรา 26 – มาตรา 32) 
 

5. ผูบริหารทองถิ่น 
๑. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
๒. ดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งมีวาระสี่ป ดํารงตําแหนงเกิน
สองวาระติดกันไมได  
๓. การพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ถือวาเปนหน่ึงวาระ เวน
แตพนจากตําแหนงเพราะเหตุมีคําสั่งใหเลือกตั้งใหม 
(ลักษณะ ๒ หมวด 2 สวนท่ี 2 มาตรา 64 – มาตรา 

 
 

7.หนาท่ีและอํานาจ 
- อบต. และเทศบาล การจัดทําบริการสาธารณะพ้ืนฐาน 
จัดทําบริการสาธารณะอ่ืนใหคํานึงถึงศักยภาพ 
ความสามารถ และมีรายไดท่ีเพียงพอ 
-อบจ. ไมซ้ําซอนกับ อบต. และเทศบาล จัดทําบริการ
สาธารณะขนาดใหญหรือท่ีเกินศักยภาพของ อบต. และ
เทศบาลและคาบเก่ียวระหวาง อบต. และเทศบาล 
รวมถึงเปนภาพรวมของจังหวัด 

(ลักษณะ ๒ หมวด 5 สวนท่ี 1-3 มาตรา ๘4 – มาตรา 107) 
 
 8. ขอบัญญัติทองถิ่น 

กําหนดเพ่ิมเติมใหมีการออกมาตรฐานกลางในการออก
ขอบัญญัติทองถ่ิน 
(ลักษณะ ๒ หมวด 6 มาตรา 108 – มาตรา 129) 
 

1๐. การกํากับดูแล 
ให ผวจ. กํากับดูแล อบจ.  ทน. ม ีทถจ. เปนผูชวยและนายอําเภอกํากับดูแล 
อบต. ทม. และ ทต. มี ทถอ. เปนผูชวยโดยกํากับดูแลเทาท่ีจําเปนเพ่ือคุมครอง
ประโยชนของประชาชนและประเทศเปนสวนรวม 
(ลักษณะ 5 มาตรา 203 – มาตรา 209) 
 

12. บทเฉพาะกาล 
๑. กรณกีารรวม อบต. และเทศบาล จะตองกําหนดหลักเกณฑการคดัเลือก/สรร
หาขาราชการสวนทองถ่ินในสายงานผูบรหิารและอํานวยการ 
๒. ใหพิจารณาเรื่องรายไดเพ่ิมเติมใหแก อบต. และเทศบาลท่ีรวมกันไวในบทเฉพาะ
กาล การรวม อบต. และเทศบาลจะตองสอดคลองกับแผนการรวมอปท.  
๓. การดาํรงตําแหนงของผูบริหารทองถ่ิน ไมใหนําวาระการดํารงตาํแหนง
อยูกอนวันท่ีประมวลกฎหมาย อปท. มีผลใชบังคับมานับตอเน่ืองเปน
วาระการดํารงตาํแหนงดวย 
4. มาตรา 244 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่ง
การ ซึ่งเก่ียวของกับหนาท่ีและอํานาจ สิทธิ ประโยชนตอบแทนอ่ืน หรือ
สิทธิประโยชนอ่ืนใดของผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาทองถ่ิน ขาราชการ ลกูจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน วิธีการตั้งงบประมาณ วิธีการจายเงิน และการเบิกจายเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงการกระทําใด ๆ ท่ีกระทรวงมหาดไทย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีได
ดําเนินการไปกอนวันท่ีประมวลกฎหมายน้ีมีผลใชบังคับใหถือวามีผลใช
บังคับไดและใหถือเปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมาย 
 (มาตรา 241 – มาตรา 244) 
 

กองกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
25 ต.ค. 2561 9.00 น. 

9. การเงิน การคลัง และการงบประมาณ 
รายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ การ
จัดสรรภาษีระหวาง อบจ. กับ อบต. และเทศบาล  
(ลักษณะ 3 หมวด 1- 3 มาตรา 131 – มาตรา 183) 

6. การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
(ลักษณะ ๒ หมวด 4 มาตรา ๘3) 
 

1๑. การมีสวนรวมของประชาชน 
1. อปท. ตองเปดเผยขอมลูและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ 
2. กําหนดกิจกรรม และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
3. จัดทําประชาคมทองถ่ิน  
4. บูรณาการแผนชุมชนสูระบบงบประมาณทองถ่ิน  
(ลักษณะ 6 มาตรา 210 – มาตรา 228) 
 

2. คงรูป อบจ. เทศบาล และ อบต. 
(ลักษณะ ๒ หมวด ๑ สวนท่ี ๑ มาตรา 7 – มาตรา 14) 

 
   

   
   

 
 


