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ค ำอธิบำย 

รปูแบบองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ บรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมฐีานะเป็นนิตบิุคคล มหีน้าทีแ่ละอ านาจรบัผดิชอบในการปกครองใน
พืน้ทีท่ีก่ าหนดเป็นเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ของตน โดยอยู่ภายใต้การก ากบัดูแล
ของราชการบรหิารส่วนกลาง หรอืราชการบรหิารส่วนภูมภิาค 

หลกัส าคญัในการปกครองส่วนท้องถิ่น คอื ความเป็นอิสระในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่  
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ และมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจแกไ้ขปัญหาในพืน้ที ่หลกัการนี้ไดร้บัการรบัรอง
ไว้เป็นครัง้แรกในมาตรา ๒๑๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
๒๕๑๗ ที่ว่า การจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ท้องถิ่นมอีิสระในการก าหนด
นโยบายการปกครองท้องถิ่นของตน และมอีิสระในทางการภาษีอากรและการเงนิจาก
หลกัการดงักล่าวสามารถแบ่งแยกอธบิายได ้ดงันี้ 

๑. ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปกครองท้องถิ่น 
คือ การที่ร ัฐมอบอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีอิสระในการก าหนด
นโยบายเกีย่วกบัการปกครองทอ้งถิน่หรอืการบรหิารทอ้งถิน่เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัใน
การด าเนินงานและเพื่อจดัท าบรกิารสาธารณะที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ 

๒. ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล คือ การที่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มอี านาจปกครองและบงัคบับญัชาพนักงานของตน เช่น มอี านาจก าหนดต าแหน่ง 
สรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่ง จดัการเกี่ยวกบัเงื่อนไขในการท างาน ตลอดจนใหคุ้ณให้
โทษพนักงาน รวมทัง้ใหส้ทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ แก่พนักงาน เป็นตน้ 

๓. ความเป็นอิสระด้านการเงินและการคลัง คือ การที่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มงีบประมาณและรายไดเ้ป็นของตนเอง โดยมอี านาจในการใชจ้่ายเงนิเหล่านี้ได้
อย่างอสิระพอสมควร ซึง่จะส่งผลท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถด าเนินกจิการ
ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ส่วนการทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะมงีบประมาณและรายได้
เป็นของตนเองได้นัน้ก็จะต้องได้รบัมอบอ านาจในการจดัเก็บภาษีบางประเภทจากรฐั 
เพราะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่สามารถเรยีกเกบ็ภาษจีากประชาชนไดโ้ดยตรง 
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ทัง้นี้ ความเป็นอิสระทัง้สามด้านดงักล่าวยงัคงต้องอยู่ภายใต้บทบญัญตัิของ
กฎหมายทีบ่ญัญตั ิและอยู่ภายใตบ้ทบญัญตัมิาตรา ๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ทีว่่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหนึ่งอนัเดยีว จะแบ่งแยกมไิด้” รวมทัง้อยู่ภายใต้
อ านาจในการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ซึ่งต้องกระท าเพยีงเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่หรอืประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 
การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมและความแตกต่างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละรปูแบบดว้ย 

ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีฎหมายจดัตัง้ มอียู่ ๕ ประเภท คอื 

(๑) องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

(๒) เทศบาล (และยังแบ่งย่อยออกเป็น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง  
และเทศบาลนคร) 

(๓) องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

(๔) กรุงเทพมหานคร 

(๕) เมอืงพทัยา 

หลกักำรส ำคญัของกฎหมำยเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 มกีารจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ฐีานะเป็นนิตบิุคคล 

(๑) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ต้องประกอบดว้ยสภาทอ้งถิน่และคณะผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น กล่าวคอื มกีารแยกองค์กรผู้ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบญัญตัิและ
ฝ่ายบรหิารออกจากกนั 

(๒) สมาชกิสภาทอ้งถิน่ตอ้งมาจากการเลอืกตัง้จากประชาชนในเขตทอ้งถิน่นัน้ 
(๓) คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของ

ประชาชน หรอืมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น เว้นแต่เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนดว้ย 
อ ำนำจหน้ำท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จะก าหนดไว้
ในกฎหมายจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และกฎหมายอื่นที่บญัญตัิให้เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้มีการประกาศใช้บังคับ
พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทต่าง ๆ ในการจดัท าระบบบริการสาธารณะ รวมถึงก าหนดอ านาจหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบในการจดัท าบรกิารสาธารณะระหว่างรฐักบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกนัเอง ซึ่งเรยีกว่าเป็นการกระจายอ านาจ
ของราชการส่วนกลางไปยงัทอ้งถิน่ พรอ้มนี้ไดม้กีารจดัสรรสดัส่วนภาษแีละอากรระหว่าง
รฐักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยค านึงถงึภาระหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบ 

พระราชบัญญัตินี้มุ่งที่จะให้มีการกระจายอ านาจหน้าที่ในการจดัท าบริการ
สาธารณะโดยเหน็ว่าบางเรื่องสมควรใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการหรอืมส่ีวน
ร่วมในการด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น และมีคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูพ้จิารณาการกระจายอ านาจหน้าที่
ในการจดัท าบรกิารสาธารณะดงักล่าว (รายละเอียดโปรดดูในหวัขอ้การกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่) 
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๔ 

รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย*๑ 

 

หมวด ๑๔ 

กำรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

   
 

มำตรำ ๒๔๙  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๑ ใหม้กีำรจดักำรปกครองส่วนทอ้งถิน่ตำม
หลกัแห่งกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในทอ้งถิน่  ทัง้นี้ ตำมวธิกีำร
และรปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ

กำรจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในรูปแบบใดให้ค ำนึงถงึเจตนำรมณ์ของ
ประชำชนในทอ้งถิน่และควำมสำมำรถในกำรปกครองตนเองในดำ้นรำยได ้จ ำนวนและ
ควำมหนำแน่นของประชำกร และพืน้ทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบ ประกอบกนั 

 

มำตรำ ๒๕๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหีน้ำที่และอ ำนำจดูแลและจัดท ำ
บริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำม
หลกักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื รวมทัง้ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรจดักำรศกึษำใหแ้ก่ประชำชน
ในทอ้งถิน่  ทัง้นี้ ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ

กำรจดัท ำบรกิำรสำธำรณะและกจิกรรมสำธำรณะใดทีส่มควรใหเ้ป็นหน้ำทีแ่ละ
อ ำนำจโดยเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแต่ละรูปแบบ หรอืใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรด ำเนินกำรใด ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยบญัญตัซิึง่
ต้องสอดคล้องกับรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมวรรคสี่ และกฎหมำย
ดงักล่ำวอย่ำงน้อยต้องมบีทบญัญตัเิกี่ยวกบักลไกและขัน้ตอนในกำรกระจำยหน้ำทีแ่ละ
อ ำนำจ ตลอดจนงบประมำณและบุคลำกรที่เกี่ยวกบัหน้ำทีแ่ละอ ำนำจดงักล่ำวของส่วน
รำชกำรใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ย 

ในกำรจดัท ำบรกิำรสำธำรณะหรอืกจิกรรมสำธำรณะใดทีเ่ป็นหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ถ้ำกำรร่วมด ำเนินกำรกบัเอกชนหรอืหน่วยงำนของรฐั
หรือกำรมอบหมำยให้เอกชนหรือหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำร จะเป็นประโยชน์แก่
ประชำชนในทอ้งถิน่มำกกว่ำกำรทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จะด ำเนินกำรเอง องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่จะร่วมหรอืมอบหมำยใหเ้อกชนหรอืหน่วยงำนของรฐัด ำเนินกำรนัน้
กไ็ด ้

 
*เฉพำะมำตรำทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๔๐ ก/หน้ำ ๑/๖ เมษำยน ๒๕๖๐ 
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๕ 

รัฐต้องด ำเนินกำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรำยได้ของตนเองโดย
จดัระบบภำษหีรอืกำรจดัสรรภำษทีีเ่หมำะสม รวมทัง้ส่งเสรมิและพฒันำกำรหำรำยไดข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทัง้นี้ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้อย่ำง
เพียงพอ ในระหว่ำงที่ยงัไม่อำจด ำเนินกำรได้ ให้รฐัจดัสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไปพลำงก่อน 

กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งและกฎหมำยที่เกี ่ยวกบักำรบรหิำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในกำรบริหำร กำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำรจดักำรศกึษำ กำรเงนิและกำรคลงั และกำรก ำกบั
ดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ซึ่งต้องท ำเพยีงเท่ำทีจ่ ำเป็นเพื่อกำรคุม้ครองประโยชน์
ของประชำชนในท้องถิน่หรอืประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม กำรป้องกนักำรทุจรติ 
และกำรใชจ้่ำยเงนิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและควำมแตกต่ำง
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละรูปแบบ และต้องมบีทบญัญตัเิกี่ยวกบักำรป้องกนั
กำรขดักนัแห่งผลประโยชน์ และกำรป้องกนักำรกำ้วก่ำยกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องขำ้รำชกำร
ส่วนทอ้งถิน่ดว้ย 

 

มำตรำ ๒๕๑  กำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ป็นไป
ตำมที่กฎหมำยบญัญัติซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและ
ควำมจ ำเป็นของแต่ละทอ้งถิน่และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละรูปแบบ กำรจดัใหม้ี
มำตรฐำนที่สอดคล้องกันเพื่อให้สำมำรถพัฒนำร่วมกันหรือกำรสับเปลี่ยนบุคลำกร
ระหว่ำงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยกนัได ้

 
มำตรำ ๒๕๒  สมำชกิสภำทอ้งถิน่ตอ้งมำจำกกำรเลอืกตัง้ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้มำจำกกำรเลือกตัง้หรือมำจำกควำมเห็นชอบของสภำ
ทอ้งถิน่หรอืในกรณีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่รูปแบบพเิศษ จะใหม้ำโดยวธิอีื่นกไ็ด ้แต่
ตอ้งค ำนึงถงึกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนดว้ย  ทัง้นี้ ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตัิ 

คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ และหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่และผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ
ซึง่ตอ้งค ำนึงถงึเจตนำรมณ์ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติตำมแนวทำงทีบ่ญัญตัไิว้
ในรฐัธรรมนูญดว้ย 
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๖ 

มำตรำ ๒๕๓  ในกำรด ำเนินงำน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภำท้องถิน่ 
และผูบ้รหิำรทอ้งถิน่เปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหป้ระชำชนทรำบ รวม
ตลอดทัง้มกีลไกใหป้ระชำชนในทอ้งถิน่มส่ีวนร่วมดว้ย  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที่
กฎหมำยบญัญตั ิ

 

มำตรำ ๒๕๔  ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ
เขำ้ชื่อกนัเพื่อเสนอขอ้บญัญตัหิรอืเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่
ไดต้ำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ฎหมำยบญัญตัิ
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๗ 

 

พระรำชบญัญตั ิ

สภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เป็นปีที ่๔๙ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัระเบยีบบรหิำรของต ำบล 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตัินี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่ 
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๒๖ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวำคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

บรรดำกฎหมำย กฎ และขอ้บงัคบัอื่นในส่วนทีม่บีญัญตัไิวแ้ล้วในพระรำชบญัญตันิี้ 
หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้แทน 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“หน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ เทศบำล สุขำภบิำลและ

รำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถงึองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

“นำยอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึปลดัอ ำเภอผูเ้ป็นหวัหน้ำประจ ำกิง่อ ำเภอดว้ย 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๑/ตอนที ่๕๓ ก/หน้ำ ๑๑/๒ ธนัวำคม ๒๕๓๗ 
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๘ 

“ต ำบล” หมำยควำมว่ำ ต ำบลตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งทีท่ีอ่ยู่
นอกเขตหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ และในกรณีทีต่ ำบลใดมพีืน้ทีอ่ยู่ทัง้ในและ
นอกเขตหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ ใหห้มำยควำมถงึเฉพำะพืน้ทีท่ีอ่ยูน่อกเขต
หน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

“คณะผูบ้รหิำร”๒ (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และแต่งตัง้เจ้ำหน้ำที่ 
เพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศที่มีผลเป็นกำรทัว่ไปเมื่อได้
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

สภำต ำบล 

   
 

มำตรำ ๖  ในต ำบลหนึ่ งให้มีสภำต ำบลสภำหนึ่ งมีอ ำนำจหน้ำที่ตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

ใหส้ภำต ำบลมฐีำนะเป็นนิตบิุคคล 

 

ส่วนที ่๑ 

สมำชกิสภำต ำบล 

   
 

มำตรำ ๗  สภำต ำบลประกอบดว้ยสมำชกิโดยต ำแหน่งไดแ้ก่ ก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น
ของทุกหมู่บำ้นในต ำบล และแพทยป์ระจ ำต ำบล และสมำชกิซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้จำกรำษฎร
ในแต่ละหมู่บำ้นในต ำบลนัน้เป็นสมำชกิสภำต ำบลหมู่บำ้นละหนึ่งคน 

 

มำตรำ ๘๓  ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สมำชกิสภำต ำบลซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้ตอ้งมคีุณสมบตัิ
และไม่มลีกัษณะต้องหำ้มเช่นเดยีวกบัผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 
๒ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “คณะผูบ้รหิำร” ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำร

บรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓ มำตรำ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๙ 

มำตรำ ๙๔  ผู้มีสิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมำชกิสภำต ำบลซึ่งได้รบัเลือกตัง้ 
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มดงัต่อไปนี้ 

(๑) มชีื่อในทะเบยีนบำ้นตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎรในหมู่บำ้นของ
ต ำบลทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นเวลำตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีจนถงึวนัรบัสมคัรเลอืกตัง้ 

(๒) ไม่เป็นผู้มพีฤติกรรมในทำงทุจรติหรอืพ้นจำกต ำแหน่งสมำชกิสภำต ำบล 
สมำชกิสภำทอ้งถิน่ คณะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ หรอื
ทีป่รกึษำหรอืเลขำนุกำรของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ เพรำะเหตุทีม่ส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่ำทำงตรงหรอื
ทำงอ้อมในสญัญำหรือกิจกำรที่กระท ำกับสภำต ำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยงัไม่ถงึหำ้ปีนับถงึวนัรบัสมคัรเลอืกตัง้ 

(๓) มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มประกำรอื่นเช่นเดยีวกบัผูม้สีทิธสิมคัร
รบัเลอืกตัง้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๑๐  ใหน้ำยอ ำเภอจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำต ำบลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในระเบยีบของกระทรวงมหำดไทย 

 

มำตรำ ๑๑  สมำชกิสภำต ำบลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้มวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสีปี่
นับแต่วนัเลอืกตัง้ 

ในกรณีที่สมำชกิสภำต ำบลซึ่งได้รบัเลอืกตัง้ด ำรงต ำแหน่งครบวำระแล้วแต่ยงั
มิได้มีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำต ำบลซึ่งได้รับเลือกตัง้ขึ้นใหม่ ให้สมำชิกสภำต ำบล 
โดยต ำแหน่งปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดต้่อไป 

 

มำตรำ ๑๒  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ สมำชกิสภำต ำบลซึ่งไดร้บั
เลอืกตัง้พน้จำกต ำแหน่งดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออกโดยยื่นหนังสอืลำออกต่อนำยอ ำเภอ ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่ำพน้จำก
ต ำแหน่งนับแต่วนัลำออก 

(๓) มกีำรยุบสภำต ำบล 

(๔)๕ เป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมในสญัญำกบัสภำต ำบลทีต่น
ด ำรงต ำแหน่งหรอืในกจิกำรทีก่ระท ำใหแ้ก่สภำต ำบลนัน้ 

 
๔ มำตรำ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕ มำตรำ ๑๒ (๔) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๑๐ 

(๕) สภำต ำบลมมีติใหพ้น้จำกต ำแหน่งโดยเหน็ว่ำมคีวำมประพฤตใินทำงทีจ่ะ
น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสยีประโยชน์ของต ำบล มติดงักล่ำวต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของจ ำนวนสมำชกิสภำต ำบลทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ 

(๖) นำยอ ำเภอสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่ง เมื่อไดส้อบสวนแล้วปรำกฏว่ำเป็นผูข้ำด
คุณสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ำมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมมำตรำ ๙ หรือมิได้อยู่ประจ ำ 
ในหมู่บำ้นทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้เป็นเวลำตดิต่อกนัเกนิหกเดอืน หรอืขำดกำรประชุมสภำต ำบล
ตดิต่อกนัสำมครัง้โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 

(๗) ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัสัง่ให้พน้จำกต ำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรำกฏว่ำ
บกพร่องในทำงควำมประพฤต ิ

วรรคสอง๖ (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๓๗  เมื่อต ำแหน่งสมำชิกสภำต ำบลซึ่งได้รับเลือกตัง้ว่ำงลงเพรำะ 
ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ใหม้กีำรเลอืกตัง้ภำยในสีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีค่รบวำระ 

 

มำตรำ ๑๔๘  เมื่อต ำแหน่งสมำชิกสภำต ำบลซึ่งได้รบัเลือกตัง้ว่ำงลงเพรำะ 
เหตุอื่นใดนอกจำกครบวำระ ใหม้กีำรเลอืกตัง้แทนต ำแหน่งทีว่่ำงภำยในหกสบิวนันับแต่
วนัทีต่ ำแหน่งนัน้ว่ำงลง เวน้แต่วำระกำรด ำรงต ำแหน่งทีเ่หลอือยู่ไมถ่งึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั
ใหส้ภำต ำบลประกอบดว้ยสมำชกิเท่ำทีม่อียู่ 

สมำชกิสภำต ำบลผูซ้ึ่งไดร้บัเลอืกตัง้แทนนัน้ใหอ้ยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำวำระ 
ทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน 

 

มำตรำ ๑๕๙  เมื่อมีกำรยุบและรวมเขตหมู่บ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลกัษณะ
ปกครองทอ้งที ่ใหส้มำชกิสภำต ำบลซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้ของหมู่บำ้นเดมิทีถู่กยุบหรอืถูกรวม

 
๖ มำตรำ ๑๒ วรรคสอง ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗ มำตรำ ๑๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มำตรำ ๑๔ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ ต ำบลที่ได้รบักำรจัดตัง้ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ  

แล้ว กระทรวงมหำดไทยไม่อำจอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำยลกัษณะปกครองท้องทีป่ระกำศเปลีย่นแปลง
เขตต ำบลนัน้ ได้อีก คงเปลี่ยนแปลงได้เฉพำะเขตหมู่บ้ำนภำยในต ำบล (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำเรื่องเสรจ็ที ่: ๖๘๕/๒๕๓๘) 
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๑๑ 

ยงัคงเป็นสมำชิกสภำต ำบลซึ่งได้รบัเลือกตัง้อยู่ต่อไปจนกว่ำสมำชิกภำพจะสิ้นสุดลง  
ตำมมำตรำ ๑๒ 

เมื่อมีกำรแยกพื้นที่บำงส่วนของหมู่บ้ำนใดขึ้นเป็นหมู่บ้ำนใหม่ ให้สมำชิก 
สภำต ำบลซึ่งได้รบัเลอืกตัง้ของหมู่บ้ำนเดมิยงัคงเป็นสมำชกิสภำต ำบลซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้ 
อยู่ต่อไป โดยให้สมำชกิสภำต ำบลทีม่ภีูมลิ ำเนำอยู่ในหมู่บ้ำนใด เป็นสมำชกิสภำต ำบล
ของหมู่บ้ำนนัน้จนกว่ำสมำชกิภำพจะสิน้สุดลงตำมมำตรำ ๑๒ และใหน้ำยอ ำเภอจดัใหม้ี
กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำต ำบลซึ่งได้รบัเลือกตัง้ให้ครบตำมจ ำนวนที่กฎหมำยก ำหนด 
ทัง้หมู่บ้ำนเดมิและหมู่บ้ำนทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ เพื่อเป็นสมำชกิสภำต ำบลทีห่มู่บ้ำนนัน้ตัง้อยู่
ในเขต ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีป่ระกำศตัง้หมู่บ้ำนใหม่ และใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกตัง้อยู่ใน
ต ำแหน่งเท่ำกบัวำระทีเ่หลอือยู่ของสมำชกิอื่นในต ำบลนัน้ เวน้แต่วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ทีเ่หลอือยู่ไม่ถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัใหส้ภำต ำบลประกอบดว้ยสมำชกิเท่ำทีม่อียู่๑๐ 

วรรคสำม๑๑ (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๖  สภำต ำบลมีก ำนันเป็นประธำนสภำต ำบล และมีรองประธำน 
สภำต ำบลคนหนึ่งซึง่นำยอ ำเภอแต่งตัง้จำกสมำชกิสภำต ำบลตำมมตขิองสภำต ำบล 

รองประธำนสภำต ำบลมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสีปี่ 

รองประธำนสภำต ำบลพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ตำมวรรคสอง เมื่อ 

(๑) ลำออกโดยยื่นหนังสอืลำออกต่อนำยอ ำเภอ ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่ำพน้จำก
ต ำแหน่งนับแต่วนัลำออก 

(๒) พน้จำกต ำแหน่งสมำชกิสภำต ำบลตำมมำตรำ ๑๒ 

 

มำตรำ ๑๗  ประธำนสภำต ำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภำต ำบล และมีหน้ำที่
ด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบักำรประชุมทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

รองประธำนสภำต ำบลมีหน้ำที่กระท ำกิจกำรแทนประธำนสภำต ำบลเมื่อ
ประธำนสภำต ำบลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้ หรือตำมที่ประธำน 
สภำต ำบลมอบหมำย 

 
๑๐ มำตรำ ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำร 

ส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑ มำตรำ ๑๕ วรรคสำม ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๑๒ 

เมื่อประธำนสภำต ำบลและรองประธำนสภำต ำบลไม่อยู่ในที่ประชุมใหส้มำชกิ
สภำต ำบลทีม่ำประชุมเลอืกกนัเองเป็นประธำนในกำรประชุมครำวนัน้ 

 

มำตรำ ๑๘  ใหม้กีำรประชุมสภำต ำบลไม่น้อยกว่ำเดอืนละหนึ่งครัง้ กำรประชุม
ต้องมีสมำชิกสภำต ำบลมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกสภำต ำบล
ทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

กำรลงมติของที่ประชุมให้ถือเสยีงขำ้งมำก เว้นแต่ที่มบีญัญตัิไว้เป็นอย่ำงอื่น  
ในพระรำชบญัญตันิี้ 

สมำชิกสภำต ำบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง
เท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๑๙  สภำต ำบลมเีลขำนุกำรสภำต ำบลคนหนึ่งซึ่งแต่งตัง้จำกขำ้รำชกำร
ที่ปฏิบัติงำนในต ำบลนัน้หรือจำกบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม 
ตำมมำตรำ ๘ 

ให้นำยอ ำเภอเป็นผู้แต่งตัง้และถอดถอนเลขำนุกำรสภำต ำบลตำมมติของ  
สภำต ำบล 

 

มำตรำ ๒๐  เลขำนุกำรสภำต ำบลมหีน้ำทีร่บัผดิชอบงำนธุรกำรและกำรจดักำร
ประชุมและงำนอื่นใดตำมทีส่ภำต ำบลมอบหมำย 

 

มำตรำ ๒๑  ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหส้มำชกิสภำต ำบลและ
เลขำนุกำรสภำต ำบลเป็นเจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

ส่วนที ่๒ 

อ ำนำจหน้ำทีข่องสภำต ำบล 

   
 

มำตรำ ๒๒  สภำต ำบลมอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรพฒันำต ำบลตำมแผนงำนโครงกำร 
และงบประมำณของสภำต ำบล เสนอแนะส่วนรำชกำรในกำรบรหิำรรำชกำรและพฒันำ
ต ำบล ปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรต ำบลตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่
และหน้ำทีอ่ื่นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๓  ภำยใต้บงัคบัแห่งกฎหมำย สภำต ำบลอำจด ำเนินกิจกำรภำยใน
ต ำบล ดงัต่อไปนี้ 
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๑๓ 

(๑) จดัใหม้นี ้ำเพื่อกำรอุปโภค บรโิภค และกำรเกษตร 

(๒) จดัใหม้แีละบ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 

(๓) จดัให้มแีละรกัษำทำงระบำยน ้ำ และรกัษำควำมสะอำดของถนน ทำงน ้ำ 
ทำงเดนิ และทีส่ำธำรณะ รวมทัง้กำรก ำจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

(๔) คุม้ครองดแูลและบ ำรุงรกัษำทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(๕) บ ำรุงและส่งเสรมิกำรประกอบอำชพีของรำษฎร 

(๖) ส่งเสรมิกำรพฒันำสตร ีเดก็ เยำวชน ผูส้งูอำยุ และผูพ้กิำร 

 

มำตรำ ๒๔๑๒  ก ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำน และแพทย์ประจ ำต ำบลซึ่งปฏบิตัหิน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำกับ 
สภำต ำบลทีต่นด ำรงต ำแหน่งหรอืในกจิกำรทีก่ระท ำใหแ้ก่สภำต ำบลนัน้ 

ในกรณีที่ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือแพทย์ประจ ำต ำบลกระท ำกำรฝ่ำฝืนตำมที่
บญัญตัิในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัสัง่ใหบุ้คคลดงักล่ำวออกจำกต ำแหน่งก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน หรือแพทย์ประจ ำต ำบล แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ออกจำก
ต ำแหน่งเพรำะบกพร่องในทำงควำมประพฤตหิรอืควำมสำมำรถไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่ง
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่

 

มำตรำ ๒๕  ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องก ำนันและผูใ้หญ่บำ้นตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ลกัษณะปกครองท้องที่ในส่วนทีเ่กี่ยวกบักิจกำรใดที่ก ำหนดไว้แล้วในแผนพฒันำต ำบล 
ใหก้ ำนันและผูใ้หญ่บำ้นด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันำต ำบล 

 

มำตรำ ๒๖  ในกำรจดัท ำโครงกำรหรอืแผนงำนของส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนใด 
ในพืน้ทีต่ ำบลใด ใหส่้วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนนัน้ค ำนึงถงึแผนพฒันำต ำบลนัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๒๗  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสภำต ำบล ให้ประธำนสภำต ำบลเป็น
ผูร้บัผดิชอบด ำเนินกจิกำรตำมมตขิองสภำต ำบล แต่สภำต ำบลอำจมอบหมำยใหส้มำชกิ
สภำต ำบลผูอ้ื่นด ำเนินกจิกำรแทนเฉพำะกรณีได ้

ในกำรท ำนิตกิรรมของสภำต ำบล ให้ประธำนสภำต ำบล เลขำนุกำรสภำต ำบล
และสมำชิกสภำต ำบลอีกหนึ่งคนร่วมกันมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนสภำต ำบล  ทัง้นี้   
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบของกระทรวงมหำดไทย 

 
๑๒ มำตรำ ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำร

ส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๑๔ 

มำตรำ ๒๘  เมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั สภำต ำบลอำจท ำ
กิจกำรนอกเขตสภำต ำบล หรือร่วมกับสภำต ำบล องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล องค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั หรอืหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นเพื่อท ำกจิกำรร่วมกนัได้
เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำร  

ส่วนจงัหวดั หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจกำรนัน้เป็น
กจิกำรทีจ่ ำเป็นตอ้งท ำและเป็นกำรเกีย่วเน่ืองกบักจิกำรทีอ่ยู่ในอ ำนำจหน้ำทีข่องตน 

 

ส่วนที ่๓ 

รำยไดแ้ละรำยจ่ำยของสภำต ำบล 

   
 

มำตรำ ๒๙  สภำต ำบลมรีำยได้ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัจดัสรรให้ตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีป้ำย อำกรกำรฆ่ำสตัว์และ
ผลประโยชน์อื่นอนัเกดิจำกกำรฆำ่สตัวท์ีจ่ดัเกบ็ไดใ้นต ำบลนัน้ 

(๒) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรบั ตำมที่จะมกีฎหมำยก ำหนดไวท้ี่
จดัเกบ็ไดใ้นต ำบลนัน้ 

(๓) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันที่เก็บ
เพิม่ขึน้ตำมขอ้บญัญตัจิงัหวดัในเขตต ำบลนัน้ 

(๔) ภำษมีลูค่ำเพิม่ และภำษธีุรกจิเฉพำะ ทีอ่งคก์ำรบรกิำรส่วนจงัหวดัไดร้บัจดัสรร 

(๕) ภำษสุีรำ และภำษสีรรพสำมติ ทีอ่งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไดร้บัจดัสรร 

(๖) ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
ไดร้บัจดัสรร 

 

มำตรำ ๓๐  ทุกปีงบประมำณใหร้ฐับำลจดัสรรเงนิใหแ้ก่สภำต ำบลเป็นเงนิอุดหนุน 

 

มำตรำ ๓๑  สภำต ำบลอำจมรีำยได ้ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รำยไดจ้ำกทรพัยส์นิของสภำต ำบล 

(๒) รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคของสภำต ำบล 

(๓) เงนิและทรพัยส์นิอื่นทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๔) เงนิอุดหนุนและรำยไดอ้ื่นตำมทีร่ฐับำลหรอืหน่วยงำนของรฐัจดัสรรให้ 
(๕) รำยไดอ้ื่นตำมทีจ่ะมกีฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นของสภำต ำบล 
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๑๕ 

มำตรำ ๓๒  รำยไดข้องสภำต ำบล ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภำษ ีโดยตรำเป็น
พระรำชกฤษฎกีำตำมประมวลรษัฎำกร และไม่ตอ้งน ำส่งคลงัเป็นรำยไดแ้ผ่นดนิ 

 

มำตรำ ๓๓  สภำต ำบลอำจมรีำยจ่ำย ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิเดอืน 

(๒) ค่ำจำ้ง 

(๓) เงนิค่ำตอบแทนอื่น ๆ 

(๔) ค่ำใชส้อย 

(๕) ค่ำวสัดุ 
(๖) ค่ำครุภณัฑ ์

(๗) ค่ำทีด่นิ สิง่ก่อสรำ้ง และทรพัยส์นิอื่น ๆ 

(๘) ค่ำสำธำรณูปโภค 

(๙) เงนิอุดหนุนหน่วยงำนอื่น 

(๑๐) รำยจ่ำยอื่นใดตำมข้อผูกพัน หรือตำมที่มีกฎหมำยหรือระเบียบของ
กระทรวงมหำดไทยก ำหนดไว ้

 

มำตรำ ๓๔  เงนิค่ำตอบแทนประธำนสภำต ำบล รองประธำนสภำต ำบล สมำชกิ
สภำต ำบลและเลขำนุกำรสภำต ำบล ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบของกระทรวงมหำดไทย 

 

มำตรำ ๓๕  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิของ
สภำต ำบลใหจ้ดัท ำเป็นขอ้บงัคบัตำมระเบยีบและวธิกีำรทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

ถำ้ในระหว่ำงปีงบประมำณใด รำยจ่ำยซึง่ก ำหนดไวใ้นงบประมำณไม่พอใชจ้่ำย
ประจ ำปีนัน้ หรือมีควำมจ ำเป็นต้องตัง้รำยจ่ำยขึ้นใหม่ระหว่ ำงปีงบประมำณให้จดัท ำ
ขอ้บงัคบังบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ 

เมื่อสภำต ำบลจดัท ำร่ำงขอ้บงัคบังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรอืร่ำงขอ้บงัคบั
งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิเสรจ็แลว้ ใหเ้สนอนำยอ ำเภอเพื่ออนุมตัิ 

ถ้ำข้อบังคับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคับ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีก่อนนัน้ไปพลำงก่อน 

 

มำตรำ ๓๖  ใหก้ระทรวงมหำดไทยออกระเบยีบว่ำดว้ยกำรคลงั กำรงบประมำณ 
กำรรกัษำทรพัยส์นิ กำรจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิ กำรจดัหำพสัดุและกำรจำ้งเหมำ 

กระทรวงมหำดไทยจะออกระเบยีบเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนอื่น ๆ ของสภำต ำบล 
ใหส้ภำต ำบลตอ้งปฏบิตัดิว้ยกไ็ด ้
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๑๖ 

ในกำรออกระเบยีบตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค ำนึงถึงลกัษณะของพืน้ที่ 
จ ำนวนประชำกร รำยได ้ควำมคล่องตวั และควำมมปีระสทิธภิำพในกำรบรหิำรงำนของ
สภำต ำบลดว้ย 

 

มำตรำ ๓๗  ให้กระทรวงมหำดไทยจดัให้มกีำรตรวจสอบกำรคลงั กำรบญัช ี
หรอืกำรเงนิอื่น ๆ ของสภำต ำบล 

 

ส่วนที ่๔ 

กำรก ำกบัดแูลสภำต ำบล 

   
 

มำตรำ ๓๘  นำยอ ำเภอมีอ ำนำจก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของสภำต ำบล 
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรด ำเนินกำรของสภำต ำบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย ก่อหรอือำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ทำงรำชกำร หรอืไม่เป็นไปตำมระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร นำยอ ำเภอมอี ำนำจยบัยัง้กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวไวเ้ป็นกำร
ชัว่ครำวไดแ้ละรำยงำนไปยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อวนิิจฉยั 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเหน็ว่ำกำรด ำเนินกำรของสภำต ำบลไม่ชอบดว้ย
กฎหมำย ก่อหรอือำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ทำงรำชกำร หรอืไม่เป็นไปตำมระเบยีบ
ข้อบงัคบัของทำงรำชกำร ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัมีอ ำนำจสัง่กำรให้สภำต ำบลระงบักำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำว 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรของสภำต ำบลเป็นไป 
โดยชอบแล้ว ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสัง่เพิกถอนกำรยับยัง้ของนำยอ ำเภอ แต่ถ้ำ
นำยอ ำเภอไม่รำยงำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ยับยัง้ หรือ  
ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัไม่วนิิจฉัยภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัเรื่อง ให้กำรยบัยัง้ของ
นำยอ ำเภอและอ ำนำจสัง่กำรของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นอันสิ้นสุดลงตัง้แต่วันที่ 
ครบก ำหนดเวลำดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๓๙  หำกปรำกฏว่ำสภำต ำบลกระท ำกำรฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรยีบร้อย
หรือสวัสดิภำพของประชำชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วย  
อ ำนำจหน้ำที ่ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัอำจสัง่ยุบสภำต ำบลไดต้ำมค ำเสนอแนะของนำยอ ำเภอ  
และเมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสัง่ยุบสภำต ำบลแล้วให้สภำต ำบลยังคงประกอบด้วย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๗ 

สมำชกิสภำต ำบลโดยต ำแหน่งทัง้หมดจนกว่ำจะมกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำต ำบลซึง่ไดร้บั
เลอืกตัง้ใหม่ 

ในกรณีที่กำรยุบสภำต ำบลตำมวรรคหนึ่งเป็นผลจำกกำรกระท ำของก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน หรอืแพทย์ประจ ำต ำบล ซึ่งเป็นสมำชกิสภำต ำบลโดยต ำแหน่ง หรอืบุคคล
ดังกล่ำวได้ร่วมกระท ำกำรด้วย ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัสัง่ให้บุคคลดังกล่ำวออกจำก
ต ำแหน่งก ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำน หรอืแพทย์ประจ ำต ำบล แล้วแต่กรณี โดยใหถ้อืว่ำเป็นกำรให้
ออกจำกต ำแหน่งเพรำะบกพร่องในทำงควำมประพฤตหิรอืควำมสำมำรถไม่เหมำะสมกบั
ต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และถ้ำสมำชิกสภำต ำบลโดย
ต ำแหน่งเหลอือยู่ไม่ถงึกึง่หนึ่งของสมำชกิสภำต ำบลโดยต ำแหน่งทัง้หมด ใหผู้ว้่ำรำชกำร
จงัหวดัแต่งตัง้บุคคลตำมจ ำนวนทีเ่หน็สมควรเขำ้ร่วมปฏบิตัหิน้ำทีก่ับสมำชกิสภำต ำบล
โดยต ำแหน่งทีเ่หลอือยู่จนกว่ำจะมกีำรเลอืกตัง้ก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น หรอืแพทยป์ระจ ำต ำบล
และสมำชกิสภำต ำบลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ 
 

หมวด ๒ 

องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

   
 

มำตรำ ๔๐  สภำต ำบลทีม่รีำยไดโ้ดยไม่รวมเงนิอุดหนุนในปีงบประมำณทีล่่วงมำ
ติดต่อกันสำมปีเฉลี่ยไม่ต ่ำกว่ำปีละหนึ่งแสนห้ำหมื่นบำท หรือตำมเกณฑ์รำยได้เฉลี่ย 
ในวรรคสอง อำจจัดตัง้เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ โดยท ำเป็นประกำศของ
กระทรวงมหำดไทยและใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ ในประกำศนัน้ใหร้ะบุชื่อและเขต
ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลไวด้ว้ย 

กำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รำยได้เฉลี่ยของสภำต ำบลตำมวรรคหนึ่งให้ท ำเป็น
ประกำศของกระทรวงมหำดไทยและใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๔๑  สภำต ำบลทีไ่ดจ้ดัตัง้เป็นองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมมำตรำ ๔๐ 
ให้พ้นจำกสภำพแห่งสภำต ำบลนับแต่วันที่ได้ประกำศจัดตัง้ขึ้นเป็นองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบลเป็นตน้ไป 

บรรดำงบประมำณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้  และเจ้ำหน้ำที่ของ 
สภำต ำบลตำมวรรคหนึ่ง ใหโ้อนไปเป็นขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
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๑๘ 

มำตรำ ๔๑ ทว๑ิ๓  สภำต ำบลหรอืองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลอำจรวมกบัองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลที่มีเขตติดต่อกันภำยในเขตอ ำเภอเดียวกันได้ตำมเจตนำรมณ์ของ
ประชำชนในเขตต ำบลนัน้ โดยใหน้ ำมำตรำ ๔๐ และมำตรำ ๔๑ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๑ ตรี๑๔  สภำต ำบลหรอืองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลอำจรวมกบัหน่วย
กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นที่มเีขตติดต่อกันภำยในเขตอ ำเภอเดียวกนัได้ตำม
เจตนำรมณ์ของประชำชนในเขตต ำบลนัน้ โดยท ำเป็นประกำศของกระทรวงมหำดไทย 
และให้ก ำหนดเขตใหม่ของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นไว้ในประกำศ
กระทรวงมหำดไทยดว้ย๑๕ 

ใหน้ ำมำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๒ วรรคสองและวรรคสำม มำใชบ้งัคบักบักำรรวม
ตำมวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๑ จตัวำ๑๖  ให้กระทรวงมหำดไทยด ำเนินกำรประกำศยุบสภำต ำบล
ทัง้หมด และองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลใดทีม่จี ำนวนประชำกรไมถ่งึสองพนัคน โดยใหร้วม
พื้นที่เขำ้กบัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลอื่นหรอืหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ทีม่ ี
เขตตดิต่อกนัภำยในเขตอ ำเภอเดยีวกนัภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีม่เีหตุดงักล่ำว 

กำรรวมกบัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอืหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิ่นใด
ตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในเขตต ำบลนัน้ 

กำรส ำรวจเจตนำรมณ์ของประชำชนตำมวรรคสอง ให้เ ป็นไปตำมที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลใดมจี ำนวนประชำกรไม่ถงึสองพนัคนแต่มสีภำพพืน้ที่
เป็นเกำะหรอืโดยสภำพทำงภูมศิำสตรไ์ม่สำมำรถตดิต่อกบัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอื

 
๑๓ มำตรำ ๔๑ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริห ำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔ มำตรำ ๔๑ ตรี เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๕ มำตรำ ๔๑ ตร ีวรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร

ส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๖ มำตรำ ๔๑ จัตวำ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กรณีที่กระทรวงมหำดไทยมอี ำนำจยุบสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลที่มจี ำนวน

ประชำกรไม่ถงึสองพนัคนเพื่อใหไ้ปรวมกบัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลอื่นหรอืหน่วยกำรบรหิำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันเพื่อให้กำรบริหำรท้องถิ่นมีประสิทธิภำพ  ตำมมำตรำ๔๑ จัตวำ  
มิใช่บทบัญญัติให้อ ำนำจกระทรวงมหำดไทยในกำรเปลี่ยนแปลงเขตต ำบลแต่อย่ำงใด  (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๕๙/๒๕๕๕) 
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๑๙ 

หน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะไปรวมไดโ้ดยสะดวก กระทรวงมหำดไทยจะไม่
ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งกบัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้กไ็ด้ 

ใหน้ ำมำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๒ วรรคสองและวรรคสำม มำใชบ้งัคบักบักำรยบุ
และรวมตำมวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๑ เบญจ๑๗  สภำต ำบลหรอืองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลอำจแยกพื้นที่
บำงส่วนไปรวมกบัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอืหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่น 
หรอืรบัพืน้ทีบ่ำงส่วนของสภำต ำบลหรอืองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอืหน่วยกำรบรหิำร
รำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นมำรวมด้วยได้ โดยท ำเป็นประกำศของกระทรวงมหำดไทย  
และให้ก ำหนดเขตใหม่ของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นไว้ในประกำศ
กระทรวงมหำดไทยดว้ย 

กำรส ำรวจเจตนำรมณ์เกี่ยวกบักำรรวม ยุบรวม รบัรวม และแยกพื้นที่ในเขต
สภำต ำบลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
ตำมวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตำมทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

กำรโอนงบประมำณ ทรพัยส์นิ สทิธเิรยีกรอ้ง หนี้ เจำ้หน้ำทีข่องสภำต ำบล หรอื
พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจำ้งขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ใหส้ภำต ำบลหรอืหน่วยกำร
บรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ผูโ้อนและผูร้บัโอนตกลงกนั ในกรณีทีต่กลงกนัไม่ไดใ้หเ้ป็นไป
ตำมทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๑ ฉ๑๘  ในกรณีทีม่กีำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๔๑ ทว ิมำตรำ ๔๑ ตร ี
มำตรำ ๔๑ จตัวำ หรอืมำตรำ ๔๑ เบญจ และเป็นเหตุใหต้อ้งเพิม่จ ำนวนสมำชกิสภำของ
หน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ ใหด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้เพื่อใหม้สีมำชกิครบจ ำนวน
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกตัง้อยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัวำระที่เหลอือยู่ของ
สมำชิกอื่นในหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นนัน้ เว้นแต่วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ทีเ่หลอือยู่ไม่ถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัใหส้มำชกิของหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่นัน้
ประกอบดว้ยสมำชกิเท่ำทีม่อียู่ 

 

 
๑๗ มำตรำ ๔๑ เบญจ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๘ มำตรำ ๔๑ ฉ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๐ 

มำตรำ ๔๒๑๙  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรเทศบำล อำจจัดตัง้
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลขึน้เป็นเทศบำลไดโ้ดยท ำเป็นประกำศของกระทรวงมหำดไทย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ได้จดัตัง้เป็นเทศบำลตำมวรรคหนึ่ง ให้พ้นจำก
สภำพแห่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รวมทัง้ให้สมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลสิ้นสุดลง และนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลพ้นจำกต ำแหน่งนับแต่
วนัทีไ่ดม้ปีระกำศกระทรวงมหำดไทยจดัตัง้ขึน้เป็นเทศบำลเป็นตน้ไป 

บรรดำงบประมำณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงำนส่วนต ำบล 
และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบำล 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้นัน้๒๐ 

บรรดำขอ้บญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทีไ่ดใ้ชบ้งัคบัในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ว
ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเป็นกำรชัว่ครำว จนกว่ำจะไดม้กีำรตรำเทศบญัญตัใินเรื่องนัน้
ขึน้ใหม่ 

 

มำตรำ ๔๓๒๑  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลมฐีำนะเป็นนิตบิุคคลและเป็นรำชกำร
บรหิำรส่วนทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๔๔๒๒  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกอบด้วยสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

 

 
๑๙ มำตรำ ๔๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๐ กำรที่กฎหมำยก ำหนดให้บรรดำงบประมำณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้   

พนักงำนส่วนต ำบล และลูกจ้ำงขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโอนไปเป็นของเทศบำลใหม่ที่จดัตัง้ขึน้  
ผู้ว่ ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะผู้มีอ ำนำจควบคุมดู แลเทศบำล  จึงมีอ ำนำจตำมมำตรำ  ๗๑  
ในกำรเรียกสมำชิกสภำเทศบำลหรือพนักงำนเทศบำลมำชี้แจงหรือสอบสวนโดยอำศัยเหตุจำก  
กำรกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๐๑๑๙ – ๐๑๒๐/๒๕๕๒) 

๒๑ หลกักำรที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมเป็นอิสระในกำรปกครองตนเองนัน้มิได้
หมำยควำมว่ำจะไม่อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของหน่วยงำนใด แต่ยงัคงต้องอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของ
หน่วยงำนตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติ  เมื่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประสงค์ขอใช้พื้นที่ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำตซิึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลตำมกฎหมำยของกรมป่ำไม ้จงึมหีน้ำที่ต้องปฏิบตัติำมกฎหมำยและ
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งและใชบ้งัคบัอยู่ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๑๙/๒๕๔๘) 

๒๒ มำตรำ ๔๔ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒๑ 

ส่วนที ่๑ 

สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

   
 

มำตรำ ๔๕๒๓  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๔๕/๑ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวนเขตเลือกตัง้ละหนึ่งคน  
ซึ่งเลอืกตัง้ขึน้โดยรำษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในแต่ละเขตเลอืกตัง้ในเขตองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลนัน้ 

ใหถ้อืเขตหมู่บ้ำนเป็นเขตเลอืกตัง้ เวน้แต่หมู่บ้ำนใดมรีำษฎรตำมหลกัฐำนกำร
ทะเบยีนรำษฎรไม่ถงึยีส่บิหำ้คน ใหร้วมหมู่บำ้นนัน้กบัหมู่บำ้นทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกนัและเมื่อ
รวมกันแล้วจะมีรำษฎรถึงยี่สิบห้ำคนเป็นเขตเลือกตัง้เดียวกัน กำรนับจ ำนวนรำษฎร
ดงักล่ำวใหน้ับ ณ วนัที ่๑ มกรำคม ของปีทีม่กีำรเลอืกตัง้ 

กำรรวมหมู่บ้ำนเป็นเขตเลอืกตัง้ตำมวรรคสองใหน้ำยอ ำเภอเป็นผู้ด ำเนินกำร
และประกำศใหป้ระชำชนทรำบภำยในวนัที ่๓๑ มกรำคม ของปีทีม่กีำรเลอืกตัง้ เวน้แต่
เป็นกรณีทีเ่ป็นกำรเลอืกตัง้แทนต ำแหน่งทีว่่ำง หรอืมกีำรเลอืกตัง้ภำยในเดอืนมกรำคม 
ใหถ้อืเขตเลอืกตัง้ทีไ่ดป้ระกำศไวใ้นกำรเลอืกตัง้ครัง้สุดทำ้ย 

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรสมคัรรบัเลอืกตัง้และกำรเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

อำยุของสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมกี ำหนดครำวละสีปี่นับแต่วนัเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๔๕/๑๒๔  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดมีเขตเลือกตัง้ไม่ถึงหกเขต
เลือกตัง้ ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนัน้ประกอบด้วยสมำชกิจ ำนวนหกคน ตำม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลใดมหีนึ่งเขตเลอืกตัง้ ให้สภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลนัน้ประกอบดว้ยสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหกคน 

 
๒๓ มำตรำ ๔๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๔ มำตรำ ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๒ 

(๒) ในกรณีที่องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลใดมสีองเขตเลอืกตัง้ ให้สภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลนัน้ประกอบด้วยสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเขตเลอืกตัง้ละ
สำมคน 

(๓) ในกรณีที่องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลใดมสีำมเขตเลอืกตัง้ ให้สภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลนัน้ประกอบด้วยสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเขตเลอืกตัง้ละ
สองคน 

(๔) ในกรณีที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดมีสี่เขตเลือกตัง้ ให้สภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลนัน้ประกอบด้วยสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเขตเลอืกตัง้ละ
หนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตัง้ใดมีจ ำนวนรำษฎรมำกที่สุดสองเขตเลือกตัง้แรก ให้เขต
เลอืกตัง้นัน้มสีมำชกิเพิม่ขึน้อกีเขตเลอืกตัง้ละหนึ่งคน 

(๕) ในกรณีที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดมีห้ำเขตเลือกตัง้ ให้สภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลนัน้ประกอบด้วยสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเขตเลอืกตัง้ละ
หนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตัง้ใดมีจ ำนวนรำษฎรมำกที่สุด ให้เขตเลือกตัง้นัน้มีสมำชิก
เพิม่ขึน้อกีหนึ่งคน 

 

มำตรำ ๔๕/๒๒๕  มใิหน้ ำมำตรำ ๔๕ และมำตรำ ๔๕/๑ มำใชบ้งัคบัแก่กรณีทีไ่ด้
จดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำร
ทอ้งถิน่เพรำะเหตุที่มผีูไ้ดร้บัเลอืกตัง้ไม่ครบจ ำนวน ถ้ำในกำรจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่นัน้
ยงัได้ไม่ครบจ ำนวนอีก ให้ถือว่ำสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้ประกอบด้วยจ ำนวน
สมำชิกเท่ำที่มีอยู่จนกว่ำจะครบอำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เว้นแต่จะมี
จ ำนวนสมำชกิไม่ถงึหกคน 

 

มำตรำ ๔๖๒๖  สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) ให้ควำมเห็นชอบแผนพฒันำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เพื่อเป็นแนวทำง 

ในกำรบรหิำรกจิกำรขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๒) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบญัญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ร่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และร่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ 

 
๒๕ มำตรำ ๔๕/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๖ มำตรำ ๔๖ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒๓ 

(๓) ควบคุมกำรปฏิบตังิำนของนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย นโยบำย แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร 

 

มำตรำ ๔๗๒๗  ผู้มีสิทธิเลือกตัง้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องมี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

ให้น ำบทบญัญตัิมำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๑๕ มำใช้บงัคบักับกำร
เลอืกตัง้สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๗ ทว๒ิ๘  ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบลต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๔๗ ตรี๒๙  สมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
สิน้สุดลงเมื่อ 

(๑) ถึงครำวออกตำมอำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือมีกำรยุบ 
สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๒) ตำย 

(๓)๓๐ ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อนำยอ ำเภอ 

 
๒๗ มำตรำ ๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๘ มำตรำ ๔๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วน

ต ำบล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๙ มำตรำ ๔๗ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๐ กำรลำออกจำกต ำแหน่งสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเป็นกำรแสดงเจตนำฝ่ำย

เดยีวโดยท ำเป็นหนังสอืยื่นต่อบุคคลทีก่ ำหนดไว ้โดยกำรยื่นหนังสอืลำออกย่อมมผีลสมบูรณ์นับแต่เวลำ
ที่กำรแสดงเจตนำนัน้ไปถงึผู้รบักำรแสดงเจตนำ ดงันัน้ กำรลำออกจำกต ำแหน่งสมำชกิสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลจงึมผีลสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นหนังสอืลำออกต่อนำยอ ำเภอหรอืเจ้ำหน้ำที่ของอ ำเภอไดล้ง
รับหนังสือลำออกในทะเบียนหนังสือรบัของอ ำเภอตำมระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี  ว่ำด้วยงำน 
 (มตี่อหน้ำถดัไป) 
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๒๔ 

(๔) ๓๑ ขำดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมครัง้ติดต่อกันโดยไม่มี 
เหตุอนัสมควร 

(๕)๓๒ มไิดอ้ยู่ประจ ำในเขตเลอืกตัง้ทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้เป็นระยะเวลำตดิต่อกนัเกนิ
หกเดอืน 

(๖)๓๓ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสญัญำที่องค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลนัน้เป็นคู่สญัญำหรอืในกจิกำรทีก่ระท ำใหแ้ก่องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้
หรอืทีอ่งคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้จะกระท ำ 

(๗)๓๔ ขำดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๗ ทว ิหรอืกระท ำ
กำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๔/๒ วรรคสำม 

(๘) สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง โดยเหน็ว่ำมคีวำม
ประพฤติในทำงที่จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสยีหรอืก่อควำมไม่สงบเรยีบร้อยแก่องค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลหรอืกระท ำกำรอนัเสื่อมเสยีประโยชน์ของสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
โดยมสีมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวน
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่เข้ำชื่อเสนอให้สภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลพจิำรณำ และมติดงักล่ำวต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่  ทัง้นี้  ถ้ำสมำชิก  
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลผู้นัน้มไิด้อุทธรณ์หรอืโต้แย้งมติของสภำองค์กำรบรหิำร 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๓๐) 
สำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และในกำรแสดงเจตนำลำออกนัน้ สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลอำจจะ
ก ำหนดให้กำรลำออกของตนมผีลตำมเงื่อนเวลำที่ก ำหนดไวก้็ได้ และผลของกำรลำออกย่อมสมบูรณ์ 
เมื่อถงึเวลำทีก่ ำหนดไว ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๙๔/๒๕๕๒) 

๓๑ กรณีที่นำยอ ำเภอยงัมไิด้มคี ำวนิิจฉัยว่ำสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลขำดประชุม
สำมครัง้ตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตุอนัสมควร สมำชกิภำพของสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลจงึยงัไม่
สิน้สุดลง และย่อมมสีทิธไิดร้บัค่ำตอบแทนในระหว่ำงทีย่งัคงด ำรงต ำแหน่งอยู่ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๖/๒๕๔๙) 

๓๒ มำตรำ ๔๗ ตร ี(๕) วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๓ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเพยีงแต่ยื่นซองเสนอรำคำขำยที่ดินกับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล แม้จะมิได้รบักำรคดัเลือกเข้ำท ำสัญญำกับองค์กำรฯ ก็ตำม ย่อมถือว่ำเป็นกำร 
เข้ำมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่กระท ำให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแล้ว และมีผลให้สมำชิกภำพ  
แห่งสมำชกิสภำดงักล่ำวสิน้สุดลง (เรื่องเสรจ็ที ่๗๖๑/๒๕๔๖) 

๓๔ มำตรำ ๔๗ ตร ี(๗) วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๕ 

ส่วนต ำบลภำยในก ำหนดเวลำอุทธรณ์หรอืโต้แย้งให้สมำชกิสภำพสิ้นสุดลงนับแต่วนัที่
ครบระยะเวลำอุทธรณ์หรอืโตแ้ยง้ดงักล่ำว 

ในกรณีทีส่มำชกิภำพของสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลผูใ้ดสิน้สุดลงตำม 
(๘) ผูน้ัน้อำจอุทธรณ์หรอืโตแ้ยง้มตขิองสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลไปยงันำยอ ำเภอได้
ภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่รบัทรำบมติของสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล โดยระบุขอ้
อุทธรณ์หรอืขอ้โต้แย้งและขอ้เท็จจรงิหรอืขอ้กฎหมำยประกอบด้วย และให้นำยอ ำเภอ
สอบสวนและวนิิจฉัยใหเ้สรจ็สิน้ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำอุทธรณ์หรอืโตแ้ยง้ 
ค ำวนิิจฉยัของนำยอ ำเภอใหเ้ป็นทีสุ่ด 

(๙) รำษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลใดมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ของจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่มำลงคะแนนเสียง เห็นว่ำสมำชิกสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลผูใ้ดไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรลงคะแนนเสยีง
เพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

เมื่อมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัสมำชกิภำพของสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
ผูใ้ดสิน้สุดลงตำม (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) หรอืเมื่อไดร้บัแจง้จำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตำม (๗) ให้
นำยอ ำเภอสอบสวนใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีม่ขีอ้สงสยัหรอืไดร้บัแจง้จำก
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ แล้วแต่กรณี และด ำเนินกำรวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภำยใน
สำมสบิวนันับแต่วนัที่นำยอ ำเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรอืวนัที่ได้รบัผลกำรสอบสวนจำก
คณะกรรมกำรสอบสวน แม้ว่ำสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลผู้นัน้จะได้พ้นจำก
ต ำแหน่งไปแล้วไม่ว่ำดว้ยเหตุใด เวน้แต่เพรำะเหตุตำย หรอืพน้จำกต ำแหน่งไปแล้วเกนิ
สองปี ในกรณีทีม่กีำรตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนและไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวนกรณี
ตำม (๖) หรอื (๗) ใหแ้ล้วเสรจ็ไดภ้ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว นำยอ ำเภออำจขยำยเวลำ
กำรสอบสวนออกไปไดอ้กีไม่เกนิสำมสบิวนั  ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรสอบสวนและวนิิจฉัยให้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง๓๕ 

ในกรณีทีน่ำยอ ำเภอวนิิจฉยัว่ำสมำชกิภำพของสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลผูน้ัน้สิน้สุดลงตำม (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) ใหน้ำยอ ำเภอประกำศค ำวนิิจฉยัใหท้รำบ
ทัว่กนั ไม่ว่ำผูน้ัน้จะไดพ้น้จำกต ำแหน่งไปก่อนแล้วหรอืไม่กต็ำม โดยในค ำวนิิจฉยันัน้ให้
ระบุเหตุที่ท ำให้พน้จำกต ำแหน่งไว้ และให้สมำชกิภำพของสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลผูน้ัน้สิน้สุดลงตัง้แต่วนัทีม่เีหตุตำม (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) แต่ไม่กระทบต่อกำร

 
๓๕ มำตรำ ๔๗ ตร ีวรรคสอง ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วน

ต ำบล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๖ 

ด ำเนินงำนและกำรรบัค่ำตอบแทนทีไ่ด้กระท ำไปก่อนวนัที่มกีำรประกำศค ำวนิิจฉัย ถ้ำ
ในขณะทีป่ระกำศค ำวนิิจฉยัดงักล่ำวผูน้ัน้ก ำลงัด ำรงต ำแหน่งสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้ริ
หำรทอ้งถิน่อนัเป็นผลจำกกำรเลอืกตัง้ต่ำงวำระหรอืต่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกนั 
ใหผู้น้ัน้พน้จำกต ำแหน่งทีก่ ำลงัด ำรงอยู่ดว้ย และในกรณีทีเ่ป็นผลใหถู้กหำ้มใชส้ทิธสิมคัร
รบัเลอืกตัง้หรอืใชส้ทิธเิลอืกตัง้ ใหถ้อืว่ำวนัทีป่ระกำศค ำวนิิจฉัยเป็นวนัเริม่นับระยะเวลำ
ตอ้งหำ้มดงักล่ำว  ทัง้นี้ ค ำวนิิจฉยัของนำยอ ำเภอตำมมำตรำนี้ใหเ้ป็นทีสุ่ด๓๖ 

ในกรณีที่สมำชกิภำพของสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลสิ้นสุดลงตำม 
(๙) พรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืว่ำเป็นกำรยุบสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล๓๗ 

 

มำตรำ ๔๘  สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลมปีระธำนสภำและรองประธำนสภำ
คนหนึ่งซึ่งเลอืกจำกสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ใหน้ำยอ ำเภอแต่งตัง้ประธำน
และรองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมมตขิองสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

 

มำตรำ ๔๙๓๘  ประธำนสภำและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ด ำรงต ำแหน่งจนครบอำยุของสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอืมกีำรยุบสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล 

 

มำตรำ ๕๐๓๙  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๙ ประธำนสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลและรองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อนำยอ ำเภอ 

(๒) สิน้สุดสมำชกิภำพของสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๓) ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๙๒ 

ผู้ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสัง่ให้พ้นจำกต ำแหน่งตำม (๓) จะด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล หรอืรองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลอกี
ไม่ไดต้ลอดอำยุของสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้ 

 
๓๖ มำตรำ ๔๗ ตร ีวรรคสำม ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วน

ต ำบล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๗ มำตรำ ๔๗ ตร ีวรรคสี ่เพิม่โดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๘ มำตรำ ๔๙ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๙ มำตรำ ๕๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒๗ 

 

มำตรำ ๕๑  เมื่อต ำแหน่งประธำนหรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกครบวำระ ให้มีกำรเลือกประธำนหรือ 
รองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลแทนต ำแหน่งทีว่่ำงภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัที่
ต ำแหน่งนัน้ว่ำงลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนัน้อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระ 
ทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน 

 

มำตรำ ๕๒๔๐  ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมหีน้ำทีด่ ำเนินกำรประชมุ
และด ำเนินกจิกำรอื่นใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบักำรประชุมทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลมหีน้ำที่ช่วยประธำนสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลปฏิบตัิกำรตำมหน้ำที่ และกระท ำกิจกำรตำมที่ประธำนสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลมอบหมำย 

ในกรณีทีไ่ม่มปีระธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอืประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติห น้ำที่ ได้หรือไม่ปฏิบัติห น้ ำ ที่   
ใหร้องประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทน 

ในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลครัง้ใด ถ้ำไม่มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่
ประธำนในที่ประชุม ให้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลที่มำประชุมเลือกกันเอง  
เพื่อท ำหน้ำทีป่ระธำนในทีป่ระชุมส ำหรบักำรประชุมในครัง้นัน้ 

ในกำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลครัง้ใด ถ้ำผูท้ ำหน้ำทีป่ระธำนในที่
ประชุมสัง่ปิดประชุมก่อนหมดระเบยีบวำระกำรประชุม แต่มสีมำชกิสภำองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเท่ำที่มีอยู่ในที่
ประชุมเสนอใหเ้ปิดประชุม ให้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระกำรประชุมนัน้ต่อไป
จนกว่ำจะหมดระเบยีบวำระกำรประชุมหรอืสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลจะไดม้มีตใิห้
ปิดประชุม และใหน้ ำควำมในวรรคสำมและวรรคสีม่ำใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่ำว๔๑ 

 

 
๔๐ มำตรำ ๕๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๑ มำตรำ ๕๒ วรรคห้ำ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร  

ส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒๘ 

มำตรำ ๕๓๔๒  ในปีหนึ่งใหม้สีมยัประชุมสำมญัสองสมยัหรอืหลำยสมยัแล้วแต่
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลจะก ำหนด แต่ต้องไม่เกนิสีส่มยั วนัเริม่สมยัประชุมสำมญั
ประจ ำปีใหส้ภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลก ำหนด 

นำยอ ำเภอต้องก ำหนดให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินกำร
ประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลครัง้แรกภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัประกำศผลกำร
เลอืกตัง้สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล และใหท้ีป่ระชุมเลอืกประธำนสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลและรองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

กรณีทีส่ภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลไม่อำจจดัใหม้กีำรประชุมครัง้แรกได้ตำม
ก ำหนดเวลำในวรรคสอง หรอืมกีำรประชุมแต่ไม่อำจเลอืกประธำนสภำองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลได ้นำยอ ำเภออำจเสนอผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัใหม้คี ำสัง่ยุบสภำองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล 

สมยัประชุมสำมญัสมยัหนึ่ง ๆ ใหม้กี ำหนดไม่เกนิสบิหำ้วนั แต่ถ้ำจะขยำยเวลำ
ออกไปอกีจะตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกนำยอ ำเภอ 

 

มำตรำ ๕๔  ให้ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเป็นผู้เรยีกประชุมสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมสมยัประชุม และเป็นผูเ้ปิดหรอืปิดประชุม 

ในกรณีที่ยังไม่มีประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือประธำนสภำ
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลไม่เรยีกประชุมตำมกฎหมำย ใหน้ำยอ ำเภอเป็นผูเ้รยีกประชุม 
และเป็นผูเ้ปิดหรอืปิดประชุม 

 

มำตรำ ๕๕๔๓  นอกจำกสมยัประชุมสำมญัแล้ว เมื่อเห็นว่ำเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล นำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล หรอืสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ
กึง่หนึ่งของจ ำนวนสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ อำจท ำค ำรอ้ง
ยื่นต่อนำยอ ำเภอขอเปิดประชุมวสิำมญั ถำ้เหน็สมควรใหน้ำยอ ำเภอเรยีกประชุมวสิำมญัได้ 

สมยัประชุมวสิำมญัให้ก ำหนดไม่เกินสบิห้ำวนั แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีก
จะตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกนำยอ ำเภอ 

 

 
๔๒ มำตรำ ๕๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๓ มำตรำ ๕๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำร

ส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๒๙ 

มำตรำ ๕๖  กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องมีสมำชิก  
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจ ำนวนสมำชิก 
สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้น ำบทบญัญัติตำมมำตรำ ๑๘ วรรคสองและวรรคสำมมำใช้บงัคบักับกำร
ประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๕๖/๑๔๔  ในทีป่ระชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำร
บริหำร ส่วนต ำบลมีสิทธิตั ้ง กระทู้ถ ำมนำยกองค์กำรบริหำร ส่วนต ำบลหรือ 
รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลในเรื่องใดอนัเกีย่วกบังำนในหน้ำทีไ่ด ้

 

มำตรำ ๕๗๔๕  ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลือกปลัดองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลหรอืสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำรสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล โดยมีหน้ำที่รบัผิดชอบงำนธุรกำรและจดักำรประชุมและงำนอื่นใด
ตำมที่ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำย  ทัง้นี้  ให้ค ำนึงถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถอนัจะเป็นประโยชน์ต่อสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลพน้จำกต ำแหน่งเมื่อครบอำยุของสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือเมื่อมีกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

 

ส่วนที ่๒ 

นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล๔๖ 

   
 

มำตรำ ๕๘๔๗  ให้องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลมนีำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
คนหนึ่งซึ่งมำจำกกำรเลอืกตัง้โดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 
๔๔ มำตรำ ๕๖/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๕ มำตรำ ๕๗ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๖ ส่วนที่  ๒ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ 

สภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๗ มำตรำ ๕๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๓๐ 

 

มำตรำ ๕๘/๑๔๘  บุคคลผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนำยกองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ และตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิหำ้ปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๒) ส ำเร็จกำรศกึษำไม่ต ่ำกว่ำมธัยมศกึษำตอนปลำยหรอืเทยีบเท่ำ หรอืเคย
เป็นสมำชกิสภำต ำบล สมำชกิสภำทอ้งถิน่ ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ หรอืสมำชกิรฐัสภำ 

 

มำตรำ ๕๘/๒๔๙  นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่
ปีนับแต่วนัเลอืกตัง้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวำระไม่ได ้

ในกรณีทีน่ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลด ำรงต ำแหน่งไม่ครบระยะเวลำสีปี่กใ็ห้
ถอืว่ำเป็นหนึ่งวำระ และเมื่อไดด้ ำรงต ำแหน่งสองวำระตดิต่อกนัแล้วจะด ำรงต ำแหน่งได้
อกีเมื่อพน้ระยะเวลำสีปี่นับแต่วนัพน้จำกต ำแหน่ง 

 

มำตรำ ๕๘/๓๕๐  นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลอำจแต่งตัง้รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลซึ่งมิใช่สมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในกำร
บริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มอบหมำยได้ไม่เกินสองคน และอำจแต่งตัง้เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำร ส่วนต ำบล 
คนหนึ่งซึง่มไิดเ้ป็นสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐัได้ 

 
๔๘ มำตรำ ๕๘/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เมื่อศำลได้มคี ำพพิำกษำถงึที่สุดว่ำมคีวำมผดิ จงึเป็นบุคคลต้องหำ้มมใิหใ้ช้สทิธสิมคัรรบั

เลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๔๕ (๖) และย่อมเป็นผลใหต้้องพน้จำกต ำแหน่งในวนัที่ศำลมคี ำพพิำกษำถึงที่สุด 
แต่ค่ำตอบแทนและค่ำป่วยกำรอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัอนัเนื่องจำกกำรปฏบิตัหิน้ำที่ เป็นกำรรบัไปโดยมมีลูอนัจะ
อำ้งไดต้ำมกฎหมำย จงึไม่อำจเรยีกคนืได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๗/๒๕๕๒) 

เมื่อมกีำรเลอืกตัง้นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแล้ว ต่อมำศำลรฐัธรรมนูญมคี ำวนิิจฉยั
ห้ำมมิให้นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลผู้นัน้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  ควำมเป็นนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลย่อมสิ้นสุดลง แต่ไม่กระทบกระเทือนกำรใดที่ผู้นัน้ได้ปฏิบัติไปตำมอ ำนำจหน้ำที่   
กำรด ำรงต ำแหน่งต่อไปย่อมเป็นกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนควำมสงบเรยีบรอ้ย ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัจงึมอี ำนำจ
สัง่กำรใหพ้น้จำกต ำแหน่งได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๑๘/๒๕๕๑) 

๔๙ มำตรำ ๕๘/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  
(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕๐ มำตรำ ๕๘/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๓๑ 

 

มำตรำ ๕๘/๔๕๑  รองนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๕๘/๑ เว้นแต่กำรนับอำยุและกำรนับระยะเวลำของ
คุณสมบตัหิรอืลกัษณะตอ้งหำ้มอย่ำงอื่นใหน้ับถงึวนัแต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๕๘ /๕๕๒  ก่อนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเข้ำรับหน้ำที่   
ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เพื่อให้นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
โดยไม่มีกำรลงมติ  ทัง้นี้ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตัง้นำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

กรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ 
รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอืสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถูกยุบตำม
มำตรำ ๕๓ หำกมีกรณีที่ส ำคญัและจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส ำคญัของรำชกำรหรอืรำษฎร นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลจะด ำเนินกำรไป
พลำงก่อนเท่ำทีจ่ ำเป็นกไ็ด ้เมื่อไดม้กีำรเลอืกประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแลว้ 
ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เพื่อใหน้ำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแถลงนโยบำยโดยไม่มกีำรลงมตภิำยในสบิหำ้วนั
นับแต่วนัทีม่กีำรเลอืกประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

กำรประชุมเพื่อแถลงนโยบำยของนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลใหก้ระท ำโดย
เปิดเผย โดยนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลตอ้งจดัท ำนโยบำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแจก
ใหส้มำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลทุกคนทีม่ำประชุมดว้ย 

หำกนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลไม่สำมำรถแถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลได ้ใหน้ำยอ ำเภอแจง้ใหน้ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลจดัท ำนโยบำย
แจง้เป็นหนังสอืส่งใหส้มำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลทุกคนภำยในเจด็วนั โดยใหน้ ำ
วิธีกำรแจ้งค ำสัง่ทำงปกครองเป็นหนังสือตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำร 
ทำงปกครองมำใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลไดแ้ถลงนโยบำยต่อสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลแลว้ 

 
๕๑ มำตรำ ๕๘/๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๒ มำตรำ ๕๘/๕ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๓๒ 

ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำน 
ตำมนโยบำยทีไ่ดแ้ถลงไวต้่อสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี 

ค ำแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลและรำยงำนแสดงผลกำร
ปฏบิตังิำนตำมนโยบำย ใหป้ระกำศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลดว้ย 

 

มำตรำ ๕๘ /๖๕๓  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล หรือผู้ซึ่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำย มีสิทธิเข้ำประชุม 
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลและมสีทิธแิถลงขอ้เท็จจรงิ ตลอดจนแสดงควำมคดิเห็น
เกีย่วกบังำนในหน้ำทีข่องตนต่อทีป่ระชุม แต่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มำตรำ ๕๘ /๗๕๔  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
หนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ มสีทิธเิขำ้ชื่อ
เสนอญตัตขิอเปิดอภปิรำยทัว่ไปในทีป่ระชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เพื่อใหน้ำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงควำมคดิเหน็ในปัญหำเกี่ยวกบักำร
บรหิำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลโดยไม่มกีำรลงมต ิ

ญัตติตำมวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและให้
ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลก ำหนดวนัส ำหรบักำรอภปิรำยทัว่ไปซึง่ต้องไม่เร็วกว่ำ
ห้ำวนัและไม่ช้ำกว่ำสิบห้ำวนันับแต่วนัที่ได้รบัญัตติ แล้วแจ้งให้นำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลทรำบ 

กำรขอเปิดอภปิรำยทัว่ไปตำมมำตรำนี้ จะท ำไดค้รัง้เดยีวในสมยัประชุมสำมญั
สมยัหนึ่ง 

 

มำตรำ ๕๙๕๕  นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขดัต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำร

รำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนพฒันำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ขอ้บญัญตั ิระเบยีบ และขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร 

(๒) สัง่ อนุญำต และอนุมตัเิกีย่วกบัรำชกำรขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

 
๕๓ มำตรำ ๕๘/๖ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๔ มำตรำ ๕๘/๗ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๕ มำตรำ ๕๙ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๓๓ 

(๓) แต่งตัง้และถอดถอนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำร
นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๔) วำงระเบียบเพื่อให้งำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นไปด้วยควำม
เรยีบรอ้ย 

(๕) รกัษำกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๖) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้และกฎหมำยอื่น 

 

มำตรำ ๖๐๕๖  ใหน้ำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลควบคุมและรบัผดิชอบในกำร
บรหิำรรำชกำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำย และเป็นผู้บงัคบับญัชำของ
พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจำ้งขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

อ ำนำจหน้ำที่ในกำรสัง่หรือกำรปฏิบตัิรำชกำรของรองนำยกองค์กำรบรหิำร 
ส่วนต ำบล ใหเ้ป็นไปตำมทีน่ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมอบหมำย 

ในกรณีที่นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลไม่อำจปฏิบตัหิน้ำที่ได้ ให้รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมล ำดบัที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตัง้ไว้เป็น
ผู้รกัษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มรีองนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิัติ
หน้ำทีไ่ด ้ใหป้ลดัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

ในกรณีทีม่กีฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิหรอืค ำสัง่ใด แต่งตัง้ให้
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเป็นกรรมกำรหรอืใหม้อี ำนำจหน้ำทีอ่ย่ำงใด ให้ผู้รกัษำ
รำชกำรแทนท ำหน้ำที่กรรมกำรหรือมอี ำนำจหน้ำที่ เช่นเดียวกับนำยกองค์กำรบรหิำร 
ส่วนต ำบลในระหว่ำงรกัษำรำชกำรแทนดว้ย 

อ ำนำจในกำรสัง่  กำรอนุญำต กำรอนุมัติ  หรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่ 
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลจะพงึปฏิบตัิหรอืด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิหรอืค ำสัง่ใด หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิหรอืค ำสัง่นัน้ หรอืมติของคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้ ไม่ได้
ก ำหนดในเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจ 
มอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสอืใหร้องนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเป็นผูป้ฏบิตัริำชกำร
แทนนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลก็ได้ แต่ถ้ำมอบให้ปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
หรอืรองปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลปฏบิตัิรำชกำรแทน ใหท้ ำเป็นค ำสัง่และประกำศ  
ใหป้ระชำชนทรำบ 

 
๕๖ มำตรำ ๖๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๓๔ 

กำรปฏบิตัริำชกำรแทนนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมวรรคหำ้ ตอ้งกระท ำ
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลและกรอบนโยบำยทีน่ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลก ำหนดไว ้

 

มำตรำ ๖๐/๑๕๗  ใหม้ปีลดัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคนหนึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชำ
พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลรองจำกนำยกองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ให้เป็นไปตำมนโยบำยและมีอ ำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่มีกฎหมำยก ำหนดหรือต ำมที ่
นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมอบหมำย 

 

มำตรำ ๖๑๕๘  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๖๒๕๙  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๖๓๖๐  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๖๔๖๑  นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ถงึครำวออกตำมวำระ 

(๒) ตำย 

(๓) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อนำยอ ำเภอ 

(๔) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๕๘/๑ 

(๕) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๔/๒ 

(๖) ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๘๗ /๑ วรรคหำ้ หรอื
มำตรำ ๙๒ 

(๗) ถูกจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 

 
๕๗ มำตรำ ๖๐/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบัที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๘ มำตรำ ๖๑ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๙ มำตรำ ๖๒ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๐ มำตรำ ๖๓ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๑ มำตรำ ๖๔ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๓๕ 

(๘) รำษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ของจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่มำลงคะแนนเสียงเห็นว่ำนำยกองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบลไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียง  
เพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

เมื่อมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัควำมเป็นนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลผู้ใดสิ้นสุดลง
ตำม (๔) หรอื (๕) หรอืเมื่อไดร้บัแจง้จำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำควำมเป็นนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตำม (๔) ให้นำยอ ำเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภำยในหกสิบวนันับแต่วนัที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 
แล้วแต่กรณี และด ำเนินกำรวนิิจฉัยใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีน่ำยอ ำเภอ
สอบสวนแลว้เสรจ็หรอืวนัทีไ่ดร้บัผลกำรสอบสวนจำกคณะกรรมกำรสอบสวน แมว้่ำนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผู้นัน้จะได้พ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วไม่ว่ำด้วยเหตุใด  เว้นแต่
เพรำะเหตุตำย หรอืพน้จำกต ำแหน่งไปแล้วเกนิสองปี ในกรณีทีม่กีำรตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนและไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวนใหแ้ล้วเสรจ็ไดภ้ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว 
นำยอ ำเภออำจขยำยเวลำกำรสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสำมสิบวัน  ทัง้นี้  กำร
ด ำเนินกำรสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง๖๒ 

ในกรณีทีน่ำยอ ำเภอวนิิจฉยัว่ำนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลพน้จำกต ำแหน่ง
ตำม (๔) หรอื (๕) ให้นำยอ ำเภอประกำศค ำวนิิจฉัยใหท้รำบทัว่กนั ไม่ว่ำผูน้ัน้จะไดพ้น้
จำกต ำแหน่งไปก่อนแล้วหรอืไม่ก็ตำม โดยในค ำวนิิจฉัยนัน้ให้ระบุเหตุที่ท ำให้พ้นจำก
ต ำแหน่งไว ้และใหน้ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลผูน้ัน้พน้จำกต ำแหน่งตัง้แต่วนัทีม่เีหตุ
ตำม (๔) หรอื (๕) แต่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรบัค่ำตอบแทนทีไ่ดก้ระท ำไป
ก่อนวนัทีม่กีำรประกำศค ำวนิิจฉยั ถำ้ในขณะทีป่ระกำศค ำวนิิจฉยัดงักล่ำวผูน้ัน้ก ำลงัด ำรง
ต ำแหน่งสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่อนัเป็นผลจำกกำรเลอืกตัง้ต่ำงวำระหรอื
ต่ำงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่กนั ใหผู้น้ัน้พน้จำกต ำแหน่งทีก่ ำลงัด ำรงอยู่ดว้ย และใน
กรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ำมใช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้หรือใช้สิทธิเลือกตัง้ ให้ถือว่ำวันที่
ประกำศค ำวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลำต้องห้ำมดังกล่ำว  ทัง้นี้ ค ำวินิจฉัยของ
นำยอ ำเภอตำมมำตรำนี้ใหเ้ป็นทีสุ่ดในระหว่ำงทีไ่ม่มนีำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ให้
ปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลปฏบิตัหิน้ำทีข่องนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเท่ำทีจ่ ำ

 
๖๒ มำตรำ ๖๔ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำร

ส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๖ 

เป็นได้เป็นกำรชัว่ครำวจนถึงวันประกำศผลกำรเลือกตัง้นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล๖๓ 

ในระหว่ำงที่ไม่มนีำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ให้ปลดัองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลปฏิบตัหิน้ำทีข่องนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเท่ำทีจ่ ำเป็นไดเ้ป็นกำรชัว่ครำว
จนถงึวนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล๖๔ 

 

มำตรำ ๖๔/๑๖๕  รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลพน้จำกต ำแหน่ง 

(๒) นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมคี ำสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

(๓) ตำย 

(๔) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๕) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๕๘/๔ 

(๖) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๔/๒ 

(๗) ถูกจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 

(๘) ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๙๒ 

ใหน้ ำควำมใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มำใชบ้งัคบักบักำรพน้จำกต ำแหน่ง
ของเลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลดว้ยโดยอนุโลม 

ให้น ำควำมในมำตรำ ๖๔ วรรคสองและวรรคสำม มำใช้บงัคบัแก่รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วยโดย
อนุโลม๖๖ 

 

 
๖๓ มำตรำ ๖๔ วรรคสำม แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำร

ส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๔ มำตรำ ๖๔ วรรคสี ่เพิม่โดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๕ มำตรำ ๖๔/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๖ มำตรำ ๖๔/๑ วรรคสำม แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำร

ส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๗ 

มำตรำ ๖๔ /๒๖๗  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล และเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(๑)๖๘ ด ำรงต ำแหน่งหรอืปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดในส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั 
หรอืรฐัวสิำหกจิ เวน้แต่ต ำแหน่งทีด่ ำรงตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย หรอืเป็นกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีเ่พื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิหรอืตำมนโยบำยของรฐับำล 

(๒) รบัเงนิหรอืประโยชน์ใด ๆ เป็นพเิศษจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั 
หรอืรฐัวสิำหกจินอกเหนือไปจำกทีส่่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรอืรฐัวสิำหกจิ ปฏบิตัิ
กบับุคคลในธุรกจิกำรงำนตำมปกต ิ

(๓)๖๙ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสญัญำหรือกิจกำรที่กระท ำหรือจะกระท ำกบัหรอื
ใหแ้ก่องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้ หรอืมส่ีวนไดเ้สยีในสญัญำหรอืกจิกำรทีก่ระท ำหรอืจะ
กระท ำกบัหรอืใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น โดยมพีฤตกิำรณ์แสดงใหเ้หน็ว่ำเป็น
กำรต่ำงตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่ำงกัน  ทัง้นี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

บทบญัญตัิมำตรำนี้มใิหใ้ชบ้งัคบักบักรณีทีบุ่คคลดงักล่ำวตำมวรรคหนึ่งไดร้บั
เบี้ยหวดั บ ำเหน็จบ ำนำญ หรอืเงนิปีพระบรมวงศำนุวงศ ์หรอืเงนิอื่นใดในลกัษะเดยีวกนั
และมใิห้ใช้บงัคบักบักรณีที่บุคคลดงักล่ำวตำมวรรคหนึ่งรบัเงนิตอบแทนค่ำเบี้ยประชุม
หรือเงินอื่นใดเนื่องจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมำธิกำรของรฐัสภำ สภำผู้แทนรำษฎร 
วุฒสิภำ สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หรอืสภำทอ้งถิน่อื่น หรอืกรรมกำรทีม่กีฎหมำย
บญัญตัใิหเ้ป็นโดยต ำแหน่ง 

ใหน้ ำควำมใน (๓) มำใชบ้งัคบัแก่สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลดว้ยโดย
อนุโลม๗๐ 

 

 
๖๗ มำตรำ ๖๔/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริห ำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๘ มำตรำ ๖๔/๒ (๑) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน

ต ำบล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๙ มำตรำ ๖๔/๒ (๓) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน

ต ำบล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๐ มำตรำ ๖๔/๒ วรรคสำม เพิม่โดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๘ 

มำตรำ ๖๕๗๑  ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหส้มำชกิสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนส่วนต ำบล เป็นเจ้ำพนักงำน  
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนส่วนต ำบลซึ่งนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลแต่งตัง้ มอี ำนำจเปรยีบเทยีบคดลีะเมดิขอ้บญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลได้
ตำมระเบยีบและวธิกีำรทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

เมื่อได้ช ำระค่ำปรับตำมที่เปรียบเทียบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำร
เปรยีบเทยีบ ใหถ้อืว่ำคดเีลกิกนัตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

 

ส่วนที ่๓ 

อ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

   
 

มำตรำ ๖๖  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลมอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรพฒันำต ำบลทัง้ใน
ดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 

 

มำตรำ ๖๗  ภำยใตบ้งัคบัแห่งกฎหมำย องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล มหีน้ำทีต่อ้ง
ท ำในเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ดงัต่อไปนี้ 

(๑)๗๒ จดัใหม้แีละบ ำรุงรกัษำทำงน ้ำและทำงบก 

(๑/๑)๗๓ รกัษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรดูแลกำรจรำจร และส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยงำนอื่นในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว 

(๒) รกัษำควำมสะอำดของถนน ทำงน ้ำ ทำงเดนิ และทีส่ำธำรณะ รวมทัง้ก ำจดั
มลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

 
๗๑ มำตรำ ๖๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำรดูแลและออกค่ำใช้จ่ำย บ ำรุงรกัษำล ำคลอง

ธรรมชำตอินัมลีกัษณะเป็นทำงน ้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ แต่องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลไม่มสีทิธิ
ตำมกฎหมำยที่จะเรยีกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจำกเทศบำลนครนครศรีธรรมรำชซึ่งอยู่ท้ำยล ำน ้ ำได้  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๙๐/๒๕๔๖) 

๗๓ มำตรำ ๖๗ (๑/๑) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๙ 

(๓) ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิต่อ 

(๔) ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

(๕)๗๔ จดักำร ส่งเสรมิ และสนับสนุนกำรจดักำรศกึษำ ศำสนำ วฒันธรรม และ
กำรฝึกอบรมใหแ้ก่ประชำชน รวมทัง้กำรจดักำรหรอืสนับสนุนกำรดแูลและพฒันำเดก็เลก็
ตำมแนวทำงทีเ่สนอแนะจำกกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ 

(๖) ส่งเสรมิกำรพฒันำสตร ีเดก็ เยำวชน ผูส้งูอำยุ และผูพ้กิำร 

(๗)๗๕ คุม้ครอง ดแูล และบ ำรุงรกัษำทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(๘)๗๖ บ ำรุงรกัษำศลิปะ จำรตีประเพณี ภูมปัิญญำทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดี
ของทอ้งถิน่ 

(๙)๗๗ ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีท่ำงรำชกำรมอบหมำยโดยจดัสรรงบประมำณหรอื
บุคลำกรใหต้ำมควำมจ ำเป็นและสมควร 

 

มำตรำ ๖๘  ภำยใต้บงัคบัแห่งกฎหมำย องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลอำจจดัท ำ
กจิกำรในเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใหม้นี ้ำเพื่อกำรอุปโภค บรโิภค และกำรเกษตร 

(๒) ใหม้แีละบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรอืแสงสว่ำงโดยวธิอีื่น 

(๓) ใหม้แีละบ ำรุงรกัษำทำงระบำยน ้ำ 

(๔) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสำธำรณะ 

(๕) ใหม้แีละส่งเสรมิกลุ่มเกษตรกรและกจิกำรสหกรณ์ 

(๖) ส่งเสรมิใหม้อีุตสำหกรรมในครอบครวั 

(๗) บ ำรุงและส่งเสรมิกำรประกอบอำชพีของรำษฎร 

(๘) กำรคุม้ครองดแูลและรกัษำทรพัยส์นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

 
๗๔ มำตรำ ๖๗ (๕) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๕ องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลมหีน้ำที่บ ำรุงรกัษำสิง่แวดล้อมตำมมำตรำ ๖๗ (๗) จะเรยีกเก็บ

จำกค่ำธรรมเนียมจำกนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นค่ำบ ำรุงรกัษำสิง่แวดลอ้มในด้ำนกำรก ำจดัขยะมไิด้ เวน้แต่จะมี
กฎหมำยใหอ้ ำนำจไวโ้ดยเฉพำะ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๘๑๗/๒๕๔๖) 

๗๖ มำตรำ ๖๗ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗๗ มำตรำ ๖๗ (๙) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๔๐ 

(๙) หำผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๑๐) ใหม้ตีลำด ท่ำเทยีบเรอื และท่ำขำ้ม 

(๑๑) กจิกำรเกีย่วกบักำรพำณิชย์ 
(๑๒)๗๘ กำรท่องเทีย่ว 

(๑๓)๗๙ กำรผงัเมอืง 

 

มำตรำ ๖๙  อ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมมำตรำ ๖๖ มำตรำ ๖๗ 
และมำตรำ ๖๘ นัน้ ไม่เป็นกำรตดัอ ำนำจหน้ำทีข่องกระทรวง ทบวง กรม หรอืองค์กำร
หรอืหน่วยงำนของรฐั ในอนัทีจ่ะด ำเนินกจิกำรใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชำชนในต ำบล 
แต่ตอ้งแจง้ใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร ในกรณีนี้หำกองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลมคีวำมเหน็เกีย่วกบักำรด ำเนินกจิกำรดงักล่ำว ใหก้ระทรวง ทบวง กรม 
หรือองค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐ น ำควำมเห็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไป
ประกอบกำรพจิำรณำด ำเนินกจิกำรนัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๖๙/๑๘๐  กำรปฏบิตังิำนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล
ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใชว้ธิกีำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ีและ
ใหค้ ำนึงถงึกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในกำรจดัท ำแผนพฒันำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
กำรจดัท ำงบประมำณ กำรจดัซื้อจดัจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำน 
และกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร  ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัว่ำดว้ย
กำรนัน้ และหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๐  เพื่อประโยชน์ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ใหอ้งค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลมสีทิธไิดร้บัทรำบขอ้มูลและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรื่องทีเ่กี่ยวกบั
กำรด ำเนินกจิกำรของทำงรำชกำรในต ำบล เวน้แต่ขอ้มลูหรอืขำ่วสำรทีท่ำงรำชกำรถือว่ำ
เป็นควำมลบัเกีย่วกบักำรรกัษำควำมมัน่คงแห่งชำติ 

 
๗๘ มำตรำ ๖๘ (๑๒) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๙ มำตรำ ๖๘ (๑๓) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๐ มำตรำ ๖๙/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๔๑ 

มำตรำ ๗๑๘๑  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจออกขอ้บญัญตัิองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้เท่ำที่ไม่ข ัดหรือแย้ง 
ต่อกฎหมำยเพื่อปฏิบตัิกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
หรอืเมื่อมกีฎหมำยบญัญตัิให้องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลออกขอ้บญัญตัิหรอืใหม้อี ำนำจ
ออกข้อบัญญัติ ในกำรนี้จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก ำหนดโทษปรบั
ผูฝ่้ำฝืนดว้ยกไ็ด ้แต่มใิหก้ ำหนดโทษปรบัเกนิหนึ่งพนับำท เวน้แต่จะมกีฎหมำยบญัญตัิ 
ไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยกองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลหรอืสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หรอืรำษฎรในเขตองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเขำ้ชื่อเสนอขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

เมื่ อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยอ ำ เภอให้ควำมเห็นชอบ 
ร่ำงข้อบญัญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้นำยกองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบลลงชื่อและประกำศเป็นขอ้บญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลต่อไป 

ในกรณีทีน่ำยอ ำเภอไม่เหน็ชอบดว้ยกบัร่ำงขอ้บญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลใด 
ให้ส่งคืนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภำยในสิบห้ำวนันับแต่วันที่นำยอ ำเภอได้รบั 
ร่ำงขอ้บญัญตัิองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลดงักล่ำวเพื่อให้สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
พจิำรณำทบทวนร่ำงขอ้บญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้ใหม่ หำกนำยอ ำเภอไม่ส่ง
ร่ำงขอ้บญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคนืสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลภำยในสบิหำ้วนั
นับแต่วนัที่นำยอ ำเภอได้รบัร่ำงขอ้บญัญตัิองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลดงักล่ำว ให้ถือว่ ำ
นำยอ ำเภอเหน็ชอบกบัร่ำงขอ้บญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้ 

เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบญัญัติองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลตำมวรรคสีแ่ลว้ มมีตยินืยนัตำมร่ำงขอ้บญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเดมิ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์ กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงชื่อและประกำศ  

 
๘๑ มำตรำ ๗๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เมื่อองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลได้รบักำรส่งมอบใหดู้แลรกัษำอ่ำงเก็บน ้ำจำกกรมป่ำไมถ้อื

ได้ว่ำได้รบัอนุญำตใหใ้ช้ประโยชน์จำกอ่ำงเก็บน ้ำดงักล่ำวและมหีน้ำที่ต้องดูแลรกัษำอ่ำงเก็บน ้ำโดยใช้
งบประมำณขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเอง จงึสำมำรถเรยีกเก็บค่ำใช้น ้ำดบิเพื่อกำรด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์จำกกำรประปำส่วนภูมภิำคได้โดยตรำเป็นข้อบญัญัติตำมมำตรำ ๗๑ วรรคหนึ่ง (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๗๒/๒๕๕๒) 
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๔๒ 

เป็นขอ้บญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลไดโ้ดยไม่ต้องขอควำมเหน็ชอบจำกนำยอ ำเภอ  
แต่ถ้ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่ยืนยันภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
ร่ำงขอ้บญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคนืจำกนำยอ ำเภอหรอืยนืยนัด้วยคะแนนเสยีง
น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทัง้หมดเท่ำที่มอียู่  
ใหร้่ำงขอ้บญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้เป็นอนัตกไป 

 

มำตรำ ๗๒๘๒  กำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

เพื่อประโยชน์แก่กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบลอำจขอใหข้ำ้รำชกำร พนักงำน หรอืลูกจำ้งของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั 
รฐัวสิำหกจิ หรอืหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ ไปด ำรงต ำแหน่งหรอืปฏบิตักิจิกำร
ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเป็นกำรชัว่ครำวไดโ้ดยไม่ขำดจำกต้นสงักดัเดมิ  ทัง้นี้ ให้
ผู้ว่ ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอ ำนำจอนุญำตได้ตำมควำมจ ำเป็น และในกรณีที่ 
เป็นข้ำรำชกำรซึ่งไม่อยู่ในอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ให้กระทรวงมหำดไทย 
ท ำควำมตกลงกบัหน่วยงำนตน้สงักดัก่อนแต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๗๓  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลอำจท ำกิจกำรนอกเขตองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล หรอืร่วมกบัสภำต ำบล องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระท ำกิจกำรร่วมกันได้  ทัง้นี้  
เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจกำรนัน้ 
เป็นกจิกำรทีจ่ ำเป็นตอ้งท ำและเป็นกำรเกีย่วเน่ืองกบักจิกำรทีอ่ยู่ในอ ำนำจหน้ำทีข่องตน 

  

 
๘๒ มำตรำ ๗๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๔๓ 

 

ส่วนที ่๔ 

รำยไดแ้ละรำยจ่ำยขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

   
 

มำตรำ ๗๔๘๓  ภำษบี ำรุงทอ้งที ่ภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภำษป้ีำย อำกรกำรฆ่ำสตัว์
และค่ำธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจำกกำรฆ่ำสัตว์  ทัง้นี้  ในเขต 
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลใดเมื่อไดม้กีำรจดัเกบ็ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้แล้วให้เป็น
รำยไดข้ององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้๘๔ 

ในกำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่และภำษีโรงเรือนและที่ดินขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่
เช่นเดยีวกบัอ ำนำจและหน้ำทีข่องนำยกเทศมนตรตีำมกฎหมำยว่ำดว้ยภำษีบ ำรุงทอ้งที่
และกฎหมำยว่ำดว้ยภำษีโรงเรอืนและทีด่นิ เวน้แต่จะมกีฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น  
ทัง้นี้ องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลอำจมอบอ ำนำจและหน้ำทีด่งักล่ำวใหห้น่วยงำนอื่นของรฐั
ด ำเนินกำรแทนกไ็ด ้และใหห้กัค่ำใชจ้่ำยไดต้ำมทีก่ ำหนดในมำตรำ ๘๑๘๕ 

 

 
๘๓ มำตรำ ๗๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๔ ให้ภำษีบ ำรุงท้องที่ที่มีกำรจัดเก็บในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดเป็นรำยได้ของ

องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้ และในกำรจดัเกบ็ภำษีบ ำรุงทอ้งทีข่ององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ใหน้ำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมอี ำนำจและหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบันำยกเทศมนตรตีำมกฎหมำยว่ำดว้ยภำษบี ำรงุ
ท้องที่  ดงันัน้ กำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเป็นอ ำนำจที่ได้รบัตำมมำตรำ 
๗๔ แห่งพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฯ หำใช่เป็นอ ำนำจที่ได้รบัมอบหมำย
มำจำกกำรมอบหมำยของนำยอ ำเภอ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๐๖/๒๕๕๖) 

๘๕ มำตรำ ๗๔ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลมอี ำนำจและหน้ำที่เช่นเดียวกบันำยกเทศมนตรใีนกำร
จัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนัน้  กำรก ำหนดบทยกเว้นกรณี “เว้นแต่
กฎหมำยก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น” นี้จงึไม่อำจแปลควำมไปในทำงที่ท ำใหบ้ทบญัญตัขิำ้งต้นไม่มผีลบังคบั
โดยสิ้นเชงิได้ดงันัน้ นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลจงึเป็นผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๗๔ วรรคสอง ในกำร
แต่งตัง้เจ้ำพนักงำนประเมินและเจ้ำพนักงำนส ำรวจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๐๓๐๖/๒๕๕๖) 
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๔๔ 

มำตรำ ๗๕  ภำษแีละค่ำธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เลื่อนทีจ่ดัเกบ็ไดใ้นจงัหวดัใด 
ให้จัดสรรให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๗๖๘๖  องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมอี ำนำจออกขอ้บญัญตัอิงคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบลเพื่อเก็บภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมเพิม่ขึ้นไม่เกินร้อยละสบิของภำษีอำกร
และค่ำธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรอืทุกประเภท ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ภำษธีุรกจิเฉพำะตำมประมวลกฎหมำยรษัฎำกรซึง่สถำนประกอบกำรตัง้อยู่
ในองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๒) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสุรำซึ่งร้ำนขำยสุรำ
ตัง้อยู่ในองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๓) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในกำรเล่นกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรพนัน
ซึง่สถำนทีเ่ล่นกำรพนันอยู่ในองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

กำรเสยีภำษอีำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้ เศษของหนึ่งบำทใหปั้ดทิง้ 

ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้  ให้ถือเ ป็นภำษีอำกรและ
ค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๗๗๘๗  รำยไดจ้ำกค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยน ้ำบำดำล เงนิอำกร 
ประทำนบตัรใบอนุญำตและอำชญำบตัรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง ค่ำภำคหลวง 
และค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ และค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ  

 
๘๖ มำตรำ ๗๖ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๗ มำตรำ ๗๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยไม่อำจอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ ๕ ประกอบกบัมำตรำ ๗๗ 

ก ำหนดวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบักำรส่งเงนิใหแ้ก่องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลได ้กำรก ำหนดวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบักำรส่ง
เงินให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนัน้ย่อมเป็นอ ำนำจของรัฐมนตรีผู้ร ักษำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย  
กำรต่ำง ๆ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๒๔/๒๕๓๘) 

กำรจดัเก็บหรอืรบัเงนิอำกรค่ำภำคหลวงหรอืค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำ ๗๗ ยงัคงเป็น
อ ำนำจหน้ำทีข่องกระทรวง ทบวง กรม ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ ๆ และเมื่อจดัเก็บได้
ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดแล้ว จึงให้เป็นรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนัน้  (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๐๐/๒๕๓๘) 
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๔๕ 

นิตกิรรมตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิทีเ่กบ็ในองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลใด ใหเ้ป็นรำยได้
ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้ 

 

มำตรำ ๗๘  ค่ำภำคหลวงแร่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ และค่ำภำคหลวง
ปิโตรเลยีมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยปิโตรเลยีม  ทัง้นี้ ในองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลใดเมื่อไดม้ี
กำรจดัเกบ็ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้แลว้ ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๗๙๘๘  เงนิทีเ่กบ็ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอุทยำนแหง่ชำตใินองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบลใด ให้แบ่งให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนัน้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๘๐๘๙  องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมอี ำนำจออกขอ้บญัญตัอิงคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบลเพื่อเก็บภำษีมูลค่ำเพิม่ โดยให้ก ำหนดเป็นอตัรำภำษีมูลค่ำเพิม่เพิม่ขึ้นจำก
อตัรำทีเ่รยีกเกบ็ตำมประมวลรษัฎำกรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรษัฎำกรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มในอตัรำร้อยละศูนย์  
ใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเกบ็ในอตัรำรอ้ยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีทีป่ระมวลรษัฎำกรเรยีกเกบ็ภำษีมูลค่ำเพิม่ในอัตรำอื่น ใหอ้งค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเก็บหนึ่งในเก้ำของอัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่มที่เรียกเก็บตำมประมวล
รษัฎำกร 

ภำษมีลูค่ำเพิม่ทีเ่กบ็เพิม่ขึน้ตำมมำตรำนี้ ใหถ้อืเป็นภำษมีลูค่ำเพิม่ตำมประมวล
รษัฎำกร 

 

มำตรำ ๘๑๙๐  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลจะมอบใหก้ระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมี
หน้ำที่จดัเก็บภำษีอำกรหรอืค่ำธรรมเนียม เรียกเก็บภำษีอำกรหรอืค่ำธรรมเนียมเพื่อ

 
๘๘ อธิบดีกรมป่ำไม้มหีน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ ๗๙ ต้องจดัแบ่งเงนิที่เก็บตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยอุทยำนแห่งชำตใิหแ้ก่องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที่ 
๔๐๔/๒๕๔๒) 

๘๙ มำตรำ ๘๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๔๖ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อได้หักค่ำใช้จ่ำยตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงแลว้ ใหก้ระทรวง ทบวง กรมนัน้ส่งมอบใหแ้ก่องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

 

มำตรำ ๘๒  องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลอำจมรีำยได ้ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รำยไดจ้ำกทรพัยส์นิขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๒) รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๓) รำยไดจ้ำกกจิกำรเกีย่วกบักำรพำณิชยข์ององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๔) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรบั ตำมทีจ่ะมกีฎหมำยก ำหนดไว ้

(๕) เงนิและทรพัยส์นิอื่นทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๖) รำยไดอ้ื่นตำมทีร่ฐับำลหรอืหน่วยงำนของรฐัจดัสรรให้ 
(๗) เงนิอุดหนุนจำกรฐับำล 

(๘) รำยไดอ้ื่นตำมทีจ่ะมกีฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

 

มำตรำ ๘๓๙๑  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลอำจกู้เงนิจำกกระทรวง ทบวง กรม 
องคก์ำร หรอืนิตบิุคคลต่ำง ๆ ได ้เมื่อไดร้บัอนุญำตจำกสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

กำรกูเ้งนิตำมวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบของกระทรวงมหำดไทย 

 

มำตรำ ๘๔  รำยไดข้ององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภำษี
โดยกำรตรำเป็นพระรำชกฤษฎกีำตำมประมวลรษัฎำกร 

 

มำตรำ ๘๕  องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลอำจมรีำยจ่ำย ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิเดอืน 

(๒) ค่ำจำ้ง 

(๓) เงนิค่ำตอบแทนอื่น ๆ 

 
๙๐ กำรจดัเกบ็ภำษอีำกรตำมมำตรำ ๗๗ เป็นอ ำนำจหน้ำทีโ่ดยตรงของกระทรวง ทบวง กรม 

ตำมที่ได้มกี ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ ๆ มใิช่เป็นกำรเพิม่ภำระหรอืได้รบัมอบหมำยใหจ้ัดเกบ็
ตำมควำมหมำยของมำตรำ ๘๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะหักค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บไม่ได้   
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๐๐/๒๕๓๘) 

๙๑ แมว้่ำกฎหมำยจะใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลอำจกู้เงนิไดก้ต็ำม แต่กำรกูเ้งนิขององคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบลนัน้จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ จะต้องได้รบัอนุญำตจำกสภำ
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล และเป็นไปตำมระเบียบของกระทรวงมหำดไทย เงื่อนไขดงักล่ำวจึงเป็น
เงื่อนไขบงัคบัก่อน ซึ่งหำกไม่มกีำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขดงักล่ำวอย่ำงครบถ้วนแลว้ ย่อมไม่สำมำรถ
ใชอ้ ำนำจตำมกฎหมำยดงักล่ำวนัน้ได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑/๒๕๕๕) 
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๔๗ 

(๔) ค่ำใชส้อย 

(๕) ค่ำวสัดุ 
(๖) ค่ำครุภณัฑ ์

(๗) ค่ำทีด่นิ สิง่ก่อสรำ้ง และทรพัยส์นิอื่น ๆ 

(๘) ค่ำสำธำรณูปโภค 

(๙) เงนิอุดหนุนหน่วยงำนอื่น 

(๑๐)๙๒ รำยจ่ำยอื่นใดที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรปฏิบตัิหน้ำที่หรอืตำมขอ้ผูกพนั 
หรอืรำยจ่ำยตำมทีม่กีฎหมำยหรอืระเบยีบของกระทรวงมหำดไทยก ำหนดไว้ 

กำรจ่ำยเงนิขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่ง หรอืกำรน ำเงนิของ
กิจกำรที่องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเป็นเจ้ำของหรอืเป็นหุน้ส่วนหรอืถอืหุน้ในกิจกำรนัน้ 
ไปใชจ้่ำยเพื่อกำรฝึกอบรมหรอืดูงำนในต่ำงประเทศของนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หรอื
สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล จะกระท ำมไิด้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มขีอ้ตกลงหรอื
ควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนในต่ำงประเทศหรอืกำรฝึกอบรมซึ่งจดัโดยหน่วยงำนของรฐัที่
ก ำหนดให้มีกำรฝึกอบรมหรือดูงำนในต่ำงประเทศ  ทัง้นี้ ตำมที่กระทรวงมหำดไทย
ประกำศก ำหนด๙๓ 

 

มำตรำ ๘๖๙๔  เงินค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำร 
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล และสมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้เป็นไป 
ตำมระเบยีบทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

 
๙๒ มำตรำ ๘๕ (๑๐) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วน

ต ำบล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๓ มำตรำ ๘๕ วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๔ มำตรำ ๘๖ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
คณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถแต่งตัง้หรือถอดถอนบุคคลใดเป็น

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรเพื่อช่วยในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ได้ตำมควำมเหมำะสม และบุคคลนัน้ย่อมมสีทิธิ
ไดร้บัค่ำตอบแทน (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๓๗/๒๕๔๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๔๘ 

มำตรำ ๘๗๙๕  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้จดัท ำเป็นข้อบญัญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ  
จะเสนอได้ก็แต่ โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม ระเบียบและวิธีกำร 
ทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

ถ้ำในระหว่ำงปีงบประมำณใดรำยจ่ำยซึ่งก ำหนดไวใ้นงบประมำณไม่พอใชจ้่ำย
ประจ ำปีนัน้หรือมีควำมจ ำเป็นต้องตัง้รำยจ่ำยขึ้นใหม่ระหว่ำงปีงบประมำณ ให้จดัท ำ
ขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ 

เมื่อสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเห็นชอบด้วยกบัร่ำงขอ้บญัญตัิงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีหรอืร่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิแล้ว ใหเ้สนอนำยอ ำเภอ
เพื่อขออนุมตัิ และให้นำยอ ำเภอพจิำรณำให้แล้วเสร็จภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัที่ไดร้บั
ร่ำงขอ้บญัญตัดิงักล่ำว 

ถ้ำนำยอ ำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล เพื่อพจิำรณำทบทวนร่ำงขอ้บญัญตันิัน้ใหม่ หำกพน้ก ำหนดเวลำดงักล่ำวแลว้
นำยอ ำเภอพจิำรณำไม่แลว้เสรจ็ ใหถ้อืว่ำนำยอ ำเภออนุมตัริ่ำงขอ้บญัญตัดิงักล่ำว 

ในกรณีที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีมติยืนยันตำมร่ำงข้ อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือร่ ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  
ใหน้ำยอ ำเภอส่งร่ำงขอ้บญัญตันิัน้ไปยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัภำยในก ำหนดเวลำสบิหำ้วนั
นับแต่วันที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
พิจำรณำภำยในสิบห้ำวัน ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัตินัน้  
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดส่งไปยังนำยอ ำเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
ไ ม่ เ ห็ น ช อบด้ ว ยกับ ร่ ำ ง ข้อบัญญัติ นั ้น ใ ห้ ร่ ำ ง ข้อบัญญัติ นั ้น เ ป็ นอันตก ไป  
หำกพ้นก ำหนดเวลำดงักล่ำวแล้วยงัพจิำรณำไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั
เหน็ชอบดว้ยกบัร่ำงขอ้บญัญตันิัน้ 

ในกำรพจิำรณำร่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรอืร่ำงขอ้บญัญตัิ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เติม สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องพจิำรณำให้แล้วเสร็จ
ภำยในหกสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัร่ำงขอ้บญัญตัินัน้ เมื่อพ้นก ำหนดเวลำดงักล่ำวแล้ว  
ถ้ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่ำสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลใหค้วำมเหน็ชอบตำมทีน่ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเสนอและใหด้ ำเนินกำร
ตำมวรรคสำมต่อไป 

 
๙๕ มำตรำ ๘๗ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๔๙ 

ถ้ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีออกไม่ทันปีงบประมำณใหม่  
ใหใ้ชข้อ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในปีงบประมำณทีแ่ลว้ไปพลำงก่อน 

ในกำรพจิำรณำร่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรอืร่ำงขอ้บญัญตัิ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลจะแปรญตัตเิพิม่เตมิ
รำยกำรหรอืจ ำนวนในรำยกำรมไิด้ แต่อำจแปรญตัติได้ในทำงลดหรอืตดัทอนรำยจ่ำย  
ซึ่งมิได้เป็นรำยจ่ำยที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก ำหนดให้จ่ำย  
ตำมกฎหมำย และในกำรพจิำรณำของสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล กำรเสนอ กำรแปรญตัติ 
หรอืกำรกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ที่มผีลใหส้มำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลมส่ีวน 
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืโดยออ้มในกำรใชง้บประมำณรำยจ่ำยจะกระท ำมไิด ้

 

มำตรำ ๘๗ /๑๙๖  ในกรณีที่สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลไม่รบัหลกักำรแห่ง 
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
เพิม่เตมิ ใหน้ำยอ ำเภอตัง้คณะกรรมกำรคณะหนึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนเจ็ดคน 
เพื่อพจิำรณำหำขอ้ยุตคิวำมขดัแยง้โดยแกไ้ข ปรบัปรุง หรอืยนืยนัสำระส ำคญัทีบ่ญัญตัไิว้
ในร่ำงขอ้บญัญตัินัน้  ทัง้นี้ ให้ยดึถือหลกัเกณฑ์ตำมกฎหมำย และระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประโยชน์ของทอ้งถิน่และประชำชนเป็นส ำคญั 

คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลซึ่งสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเสนอจ ำนวนสำมคน และบุคคลซึ่งเป็นหรอื
มไิด้เป็นสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลซึ่งนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเสนอ
จ ำนวนสำมคน โดยให้ตัง้ภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัที่สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลมีมติ 
ไม่รับหลักกำร และให้กรรมกำรทัง้หกคนร่วมกันปรึกษำและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็น 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำร  
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และมิได้เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
คนหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำรดังกล่ำวภำยในเจ็ดวันนับแต่วนัที่กรรมกำร 
ครบจ ำนวนหกคน 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถเสนอบุคคลที่จะท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรหรือประธำน
กรรมกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง หรือกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำร  
ไม่ปฏิบตัิหรอืไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้นำยอ ำเภอตัง้บุคคลซึ่งมไิด้เป็นนำยกองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำร

 
๙๖ มำตรำ ๘๗/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๕๐ 

ส่วนต ำบล และมิได้เป็นสมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท ำหน้ำที่กรรมกำรหรอื
ประธำนกรรมกำรดงักล่ำวใหค้รบตำมจ ำนวน 

ใหค้ณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งพจิำรณำร่ำงขอ้บญัญตัใิหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสบิหำ้วนั
นับตัง้แต่วนัทีไ่ดแ้ต่งตัง้ประธำนกรรมกำรในครำวแรกแลว้รำยงำนต่อนำยอ ำเภอ ในกรณีที่
คณะกรรมกำรไม่สำมำรถพจิำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ประธำน
กรรมกำรรวบรวมผลกำรพจิำรณำแลว้วนิิจฉยัชีข้ำดโดยเรว็แลว้รำยงำนต่อนำยอ ำเภอ 

ให้นำยอ ำเภอส่งร่ำงข้อบัญญัติที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรหรือ
ประธำนกรรมกำรในวรรคสี่ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยเร็ว แล้วให้นำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเสนอร่ำงขอ้บญัญตัิดงักล่ำวต่อสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
ตำมมำตรำ ๘๗ ภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัร่ำงขอ้บญัญตัจิำกนำยอ ำเภอ หำกนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่เสนอร่ำงขอ้บญัญตัินัน้ต่อสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
ภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้นำยอ ำเภอรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพื่อสัง่ให้นำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลพน้จำกต ำแหน่ง 

 

มำตรำ ๘๗ /๒๙๗  ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำร่ำงข้อบญัญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยตำมมำตรำ ๘๗/๑ วรรคหำ้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่
ได้รับร่ำงข้อบัญญัติจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หำกสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลพจิำรณำไม่แล้วเสรจ็ภำยในก ำหนด หรอืมมีตไิม่เหน็ชอบใหต้รำขอ้บญัญตันิัน้  
ให้ร่ำงข้อบญัญัตินัน้ตกไป และให้ใช้ข้อบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณ 
ปีทีแ่ล้วไปพลำงก่อน ในกรณีเช่นว่ำนี้ ใหน้ำยอ ำเภอเสนอผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัใหม้คี ำสัง่  
ยุบสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

 

มำตรำ ๘๘  ระเบียบว่ำด้วยกำรคลัง กำรงบประมำณ กำรโอนกำรจัดกำร
ทรัพย์สิน กำรซื้อ กำรจ้ำง ค่ำตอบแทน และค่ำจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบขอ ง
กระทรวงมหำดไทย 

กระทรวงมหำดไทยจะออกระเบยีบเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนอื่น ๆ ขององค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลตอ้งปฏบิตัดิว้ยกไ็ด้ 

ในกำรออกระเบียบตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระ 
ควำมคล่องตวัและควำมมปีระสทิธภิำพในกำรบรหิำรงำนขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลดว้ย 

 

 
๙๗ มำตรำ ๘๗/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๕๑ 

มำตรำ ๘๙  ใหน้ ำบทบญัญตัมิำตรำ ๓๗ มำใชบ้งัคบักบักำรตรวจสอบกำรคลงั 
กำรบญัช ีหรอืกำรเงนิอื่น ๆ ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๕ 

กำรก ำกบัดแูลองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

   
 

มำตรำ ๙๐๙๘  ให้นำยอ ำเภอมอี ำนำจก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัหิน้ำทีข่ององค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร๙๙ 

ในกำรปฏบิตักิำรตำมอ ำนำจหน้ำทีข่องนำยอ ำเภอตำมวรรคหนึ่ง ใหน้ำยอ ำเภอ
มีอ ำนำจเรียกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พนักงำนส่วนต ำบล และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำชี้แจงหรือสอบสวน 
ตลอดจนเรยีกรำยงำนและเอกสำรใด ๆ จำกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมำตรวจสอบกไ็ด้ 

เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกบัดูแลตำมวรรคหนึ่ง ในกรณีทีน่ำยอ ำเภอเหน็ว่ำกำร
ปฏบิตักิำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเป็นไปในทำงที่อำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หรอืเสยีหำยแก่รำชกำร ให้นำยอ ำเภอมอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำร
ชี้แจง แนะน ำ หรอืตกัเตือนผู้ด ำรงต ำแหน่งทีม่อี ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
หรือในกรณีเห็นสมควรจะสัง่เพิกถอนกำรกระท ำหรือให้ระงบักำรปฏิบัติของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งดงักล่ำวไวก้็ได้ และในกรณีที่สัง่เพกิถอนหรอืระงบั ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งที่ไดร้บั
ค ำสัง่มสีทิธอิุทธรณ์ต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัไดภ้ำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่ของ
นำยอ ำเภอ ซึ่งผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัต้องวนิิจฉัยใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่

 
๙๘ มำตรำ ๙๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
นำยอ ำเภอสำมำรถเรยีกสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล นำยกองค์กำรบรหิำรส่วน

ต ำบล รองนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วน
ต ำบล และลูกจำ้งขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมำชีแ้จงหรอืสอบสวนได้ ซึง่ผลกำรสอบสวนอำจน ำไปสู่
ก ำ รด ำ เนิ นคดี ในทำงอำญำหรือทำงแพ่ งต่ อ ไป  ( คว ำม เห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีก ำ  :  
เรื่องเสรจ็ที ่๐๑๑๙ – ๐๑๒๐/๒๕๕๒) 

๙๙ นำยอ ำเภอเป็นผู้ก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลและถือเป็น
ผู้บังคับบัญชำเหนือนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขึ้นไปชัน้หนึ่งตำมมำตรำ  ๙๐ วรรคหนึ่ง 
ดงันัน้ นำยอ ำเภอจงึสำมำรถใชส้ทิธเิรยีกรอ้งค่ำสนิไหมทดแทนจำกนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลและ
เ จ้ ำ ห น้ ำที่ ผู้ ก ร ะ ท ำ ล ะ เ มิด ต่ อ ห น่ ว ย ง ำน ข อ ง รั ฐ ไ ด้ ภ ำ ย ใ น ส อ ง ปี นั บ แ ต่ ว ัน ท ำ ล ะ เ มิด  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๐๖๔๕/๒๕๕๙) 
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๕๒ 

ได้รบัอุทธรณ์ และเมื่อผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัวนิิจฉัยเป็นประกำรใดให้นำยอ ำเภอและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งด ำเนินกำรตำมค ำวนิิจฉยันัน้ ค ำวนิิจฉยัของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัใหเ้ป็นทีสุ่ดกำร
กระท ำของนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลที่ฝ่ำฝืนค ำสัง่ของนำยอ ำเภอหรอืผูว้่ำรำชกำร
จงัหวดั แลว้แต่กรณีตำมวรรคสำม ไม่มผีลผกูพนัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล๑๐๐ 

 

มำตรำ ๙๐/๑๑๐๑  เมื่อควำมปรำกฏโดยมหีลกัฐำนตำมสมควรต่อนำยอ ำเภอว่ำ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผู้ใด จงใจ
ทอดทิ้งหรอืละเลยไม่ปฏิบตัิกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่อนัจะเป็นเหตุใหเ้สยีหำยแก่รำชกำร
อย่ำงรำ้ยแรง หรอืปฏบิตักิำรไม่ชอบดว้ยอ ำนำจหน้ำที ่หรอืประพฤตตินฝ่ำฝืนต่อควำม
สงบเรียบร้อย หรือฝ่ำฝืนค ำสัง่ของนำยอ ำเภอที่สัง่กำรตำมมำตรำ ๙๐ วรรคสำม ให้
นำยอ ำเภอด ำเนินกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนโดยพลนั และให้คณะกรรมกำร
สอบสวนด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัแต่งตัง้  ทัง้นี้ ตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวนใหแ้ล้วเสรจ็ได้
ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง นำยอ ำเภออำจขยำยเวลำกำรสอบสวนออกไปได้อีก
ไม่เกนิสำมสบิวนั 

เมื่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หรอืรองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
ผูใ้ดถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนแล้ว นำยอ ำเภอจะสัง่ใหผู้น้ัน้หยุดปฏบิตัหิน้ำทีเ่พื่อรอฟังผล
กำรสอบสวนกไ็ด ้หำกเหน็ว่ำกำรคงอยู่ในหน้ำทีข่องผู้นัน้ต่อไปอำจเกดิกำรเสยีหำยแก่
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล หรอืเสยีหำยแก่รำชกำรอย่ำงรำ้ยแรง หรอืมพีฤตกิำรณ์ทีแ่สดง
ว่ำจะเป็นอุปสรรคต่อกำรสอบสวน หรอืจะก่อใหเ้กดิควำมไม่สงบเรยีบรอ้ย หรอืเป็นกรณี

 
๑๐๐ มำตรำ ๙๐ วรรคสำม แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำร

ส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขัน้ตอนกำรวนิิจฉยัสัง่กำรของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั เป็นกระบวนกำรตรวจสอบภำยในฝ่ำย

ปกครอง เพื่อกลัน่กรองกำรใช้อ ำนำจก ำกบัดูแลองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ขัน้ตอนดงักล่ำวมใิช่กำร
พจิำรณำอุทธรณ์ค ำสัง่ทำงปกครอง เพรำะมไิด้เกิดจำกกำรโต้แย้งค ำสัง่ทำงปกครองโดยคู่กรณีผู้รบั
ค ำสัง่ทำงปกครอง ขัน้ตอนตำมมำตรำ ๙๐ วรรคสำม มใิช่กำรพจิำรณำอุทธรณ์ค ำสัง่ระงบักำรปฏบิตัิ
ร ำ ช ก ำ ร ขอ งน ำยกอ งค์ ก ำ รบริห ำ ร ส่ ว นต ำบล  ( ค ว ำม เห็น คณะกร รมกำ รกฤษฎี ก ำ  :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๘๖/๒๕๕๖) 

๑๐๑ มำตรำ ๙๐/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๕๓ 

ควำมผดิทีป่รำกฏขึน้โดยชดัแจง้  ทัง้นี้ หำกผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำบุคคลดงักล่ำวไม่มี
ควำมผดิและผูน้ัน้ยงัมไิดพ้น้จำกต ำแหน่งไปก่อน ใหน้ำยอ ำเภอสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัิ
หน้ำที ่และใหผู้น้ัน้ไดร้บัเงนิเดอืน ค่ำตอบแทน รวมถงึสทิธปิระโยชน์อื่นใดในช่วงทีห่ยุด
ปฏิบตัิหน้ำที่โดยถือเสมอืนว่ำผู้นัน้ได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตลอดระยะเวลำที่หยุดปฏิบตัิหน้ำที่
ดงักล่ำว ในกรณีทีผู่น้ัน้พน้จำกต ำแหน่งไปก่อนปรำกฏผลกำรสอบสวนดงักล่ำว กำรจ่ำย
เงินเดือน ค่ำตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้จ่ำยจนถึงวนัก่อนวนัที่พ้นจำก
ต ำแหน่ง 

กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ให้หยุดปฏิบตัิหน้ำที่ตำมวรรคสำม ให้ผู้ที่ได้รบัค ำสัง่มสีิทธิ
อุทธรณ์ต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัไดภ้ำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่ดงักล่ำว ซึ่งผูว้่ำ
รำชกำรจงัหวดัต้องวนิิจฉัยใหแ้ล้วเสร็จภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัอุทธรณ์ และ
เมื่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัวนิิจฉยัเป็นประกำรใด ใหน้ำยอ ำเภอและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งด ำเนินกำร
ตำมค ำวนิิจฉยันัน้ ค ำวนิิจฉยัของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัใหเ้ป็นทีสุ่ด” 

มำตรำ ๙๑๑๐๒  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในเขตองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลหรอืประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นำยอ ำเภอจะรำยงำนเสนอควำมเหน็
ต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อยุบสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลกไ็ด้ 

เมื่อมีกรณีตำมวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัตินี้  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและให้แสดงเหตุผล 
ไวใ้นค ำสัง่ดว้ย 

เมื่อมีกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือถือว่ำมีกำรยุบสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้มีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบลขึน้ใหม่ภำยในสีส่บิหำ้วนั 

มำตรำ ๙๒๑๐๓  เมื่อผลกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๐/๑ ปรำกฏว่ำ ผูถู้กกล่ำวหำ
กระท ำควำมผดิตำมทีถู่กสอบสวน ใหน้ำยอ ำเภอรำยงำนใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัพจิำรณำ

 
๑๐๒ มำตรำ ๙๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐๓ มำตรำ ๙๒ แก้ไขเพิม่ติมโดยพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มำตรำ ๙๒ ก ำหนดเหตุแห่งกำรพน้จำกต ำแหน่งกรณีที่นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล

กระท ำกำรฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรยีบร้อยหรอืสวสัดิภำพของประชำชน หรอืละเลยไม่ปฏิบตัิตำมหรอื
ปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่  อันเป็นเหตุที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัอำจสัง่ให้พ้นจำกต ำแหน่งได้   
ดงันัน้ ตรำบใดทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัมไิดส้ ัง่กำรอย่ำงใด นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลกจ็ะยงัคงด ำรง 

(มตี่อหน้ำถดัไป) 
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๕๔ 

และสัง่ใหผู้ถู้กสอบสวนพน้จำกต ำแหน่งภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัรำยงำน ไม่ว่ำ
ผูน้ัน้จะไดพ้น้จำกต ำแหน่งไปก่อนแล้วหรอืไม่กต็ำม เวน้แต่เพรำะเหตุตำย หรอืพน้จำก
ต ำแหน่งไปแลว้เกนิสองปี โดยในค ำสัง่ดงักล่ำวใหร้ะบุเหตุทีท่ ำใหพ้น้จำกต ำแหน่งไว ้และ
ใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัมคี ำสัง่ แต่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรบั
ค่ำตอบแทนที่ได้กระท ำไปก่อนวนัที่มคี ำสัง่นัน้ ถ้ำในขณะที่มคี ำสัง่ดงักล่ำวผู้นัน้ก ำลงั
ด ำรงต ำแหน่งสมำชกิสภำท้องถิ่นหรือผู้บรหิำรท้องถิ่นอนัเป็นผลจำกกำรเลือกตัง้ต่ำง
วำระหรอืต่ำงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กนั ใหผู้น้ัน้พน้จำกต ำแหน่งทีก่ ำลงัด ำรงอยู่ดว้ย 
และใหถ้อืว่ำวนัทีส่ ัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่งดงักล่ำวเป็นวนัเริม่นับระยะเวลำต้องหำ้มกำรใช้
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ ค ำสัง่ของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเหน็ควรใหม้กีำรสอบสวนเพิม่เตมิจำกรำยงำนตำม
วรรคหนึ่ง จะสัง่ให้คณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำรสอบสวนเพิม่เตมิก่อนสัง่กำรก็ได้ ซึ่ง
คณะกรรมกำรสอบสวนตอ้งด ำเนินกำรสอบสวนเพิม่เตมิใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับ
แต่วนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่ใหส้อบสวนเพิม่เตมิและผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตอ้งสัง่กำรภำยในสำมสบิ
วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัรำยงำนกำรสอบสวนเพิม่เตมินัน้ 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๙๓  ใหถ้อืว่ำบรรดำกรรมกำรสภำต ำบลผูท้รงคุณวุฒติำมประกำศของ
คณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๓๒๖ ลงวนัที่ ๑๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อน
วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั เฉพำะทีอ่ยู่ในเขตต ำบลตำมพระรำชบญัญตันิี้เป็นสมำชกิ
สภำต ำบลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตันิี้จนกว่ำจะพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระตำม
ประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๓๒๖ ลงวนัที่ ๑๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรอืพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๒ ของพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๙๔  บรรดำบทกฎหมำยใดที่อ้ำงถึงกรรมกำรสภำต ำบลผู้ทรงคุณวุฒิ 
ใหห้มำยถงึสมำชกิสภำต ำบลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๑๐๓) 
ต ำแห น่ งอยู่  แต่ ห ำกว่ ำนำยกองค์ก ำรบริหำรส่ วนต ำบลได้พ้น จำกต ำแห น่งนั ้น ไปแล้ว  
จึงเป็นกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัไม่อำจสัง่ให้ผู้นัน้พ้นจำกต ำแหน่งได้อีก  (ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๐๑๑๙ – ๐๑๒๐/๒๕๕๒) 
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๕๕ 

มำตรำ ๙๕  สภำต ำบลตำมประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๓๒๖ ลงวนัที ่๑๓ 
ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด มีรำยได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมำณที่ล่วงมำ
ตดิต่อกนัสำมปีก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัินี้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเฉลี่ยไม่ต ่ำกว่ำ  
ปีละหนึ่งแสนห้ำหมื่นบำท ให้กระทรวงมหำดไทยด ำเนินกำรจดัตัง้เป็นองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลตำมพระรำชบญัญตัินี้  ทัง้นี้ ภำยในเก้ำสิบวนันับแต่วนัที่พระรำชบญัญตัินี้ 
ใชบ้งัคบั 

ใหก้ระทรวงมหำดไทยประกำศรำยชื่อสภำต ำบลทีจ่ะจดัตัง้เป็นองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่งใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ในระหว่ำงด ำเนินกำรจดัตัง้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่งมิให้น ำ
มำตรำ ๖ มำใช้บงัคบัแก่ต ำบลดงักล่ำว และให้สภำต ำบลตำมประกำศของคณะปฏิวตัิ 
ฉบบัที่ ๓๒๖ ลงวนัที่ ๑๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ยงัคงปฏบิตัหิน้ำที่ต่อไปตำมประกำศ
ของคณะปฏวิตัดิงักล่ำวจนถงึวนัทีม่กีำรประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลครัง้แรก 

เมื่อจดัตัง้องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้โอนบรรดำสทิธิใน
งบประมำณหรือเงินอุดหนุน ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้  และเจ้ำหน้ำที่ของ 
สภำต ำบลตำมประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๒๖ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕  
ไปเป็นขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลทีจ่ดัตัง้ขึน้นัน้ 

ในวำระเริม่แรกเป็นเวลำสีปี่นับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัมใิหน้ ำควำมใน
มำตรำ ๕๘ วรรคสอง มำใชบ้งัคบักบัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมวรรคหนึ่ง
หรอืตำมพระรำชบญัญตันิี้ และใหก้ ำนันเป็นประธำนกรรมกำรบรหิำรโดยต ำแหน่ง 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

บญัญตั ิ บรรทดัฐำน 

รองนำยกรฐัมนตร ี
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภำต ำบล 
ซึง่จดัตัง้ขึน้ตำมประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๒๖ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ไม่มฐีำนะเป็นนิตบิุคคล ท ำใหก้ำรบรหิำรงำนไม่สำมำรถด ำเนินไปไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
ขำดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำน สมควรปรับปรุงฐำนะของสภำต ำบลและกำร
บรหิำรงำนของสภำต ำบลเสยีใหม่ให้สำมำรถรองรบักำรกระจำยอ ำนำจไปสู่ประชำชน
ไดม้ำกยิง่ขึน้ รวมทัง้ใหม้กีำรยกฐำนะสภำต ำบลซึ่งมรีำยไดต้ำมเกณฑ์ทีก่ ำหนดขึ้นเป็น
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่ง เป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้  จึงจ ำ เ ป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๘๑๐๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติ
เกี่ยวกบัคุณสมบตัิในเรื่องอำยุของผู้มีสทิธเิลอืกตัง้สมำชกิสภำต ำบล และของผู้มสีทิธิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำต ำบลตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่สอดคล้องกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) 
พุทธศกัรำช ๒๕๓๘ สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัใินเรื่องดงักล่ำวตำมพระรำชบญัญตัิ
สภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้สอดคล้องกบับทบญัญตัขิอง
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๐๕ 

 

มำตรำ ๒ พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๒๒  ในวำระเริม่แรกเป็นเวลำสีปี่นับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
มใิห้น ำบทบญัญตัิมำตรำ ๔๗ ทว ิ(๒) เฉพำะลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๙ (๖) แห่ง
พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ

 
๑๐๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๒/ตอนที ่๔๘ ก/หน้ำ ๑/๒๘ พฤศจกิำยน ๒๕๓๘ 
๑๐๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๔๐ ก/หน้ำ ๑/๒๐ พฤษภำคม ๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๕๗ 

โดยพระรำชบญัญตัินี้ มำใช้บงัคบักบัผู้มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล และถำ้ผูด้ ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๙ (๖) ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นสมำชิกสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล กใ็หพ้น้จำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๙ (๖) นับแต่วนัเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๒๓  บรรดำสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลและกรรมกำรบรหิำร
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำ 
จะครบวำระตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่งว่ำงลง 
ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ไม่ต้องด ำเนินกำรเลือกตัง้ขึ้นแทนต ำแหน่งที่ว่ำงและให้สภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลประกอบดว้ยสมำชกิเท่ำทีม่อียู่ 

ในกรณีทีส่มำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลซึง่ว่ำงลงตำมวรรคสอง และเป็น
ประธำนกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรบริหำรด้วย ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มีอยู่เป็นประธำนกรรมกำรบริหำรหรือ
กรรมกำรบรหิำร แลว้แต่กรณี ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีต่ ำแหน่งนัน้ว่ำงลง 

ใหป้ระธำนกรรมกำรบรหิำรหรอืกรรมกำรบรหิำรซึ่งไดร้บักำรเลอืกขึน้แทนนัน้
ด ำรงต ำแหน่งไดเ้ท่ำวำระทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน 

 

มำตรำ ๒๔  ในกรณีทีส่มำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลซึ่งเป็นสมำชกิโดย
ต ำแหน่งพน้จำกสมำชกิภำพไปก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหถ้อืว่ำสภำองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบลประกอบดว้ยสมำชกิเท่ำทีม่อียู่ และบรรดำกจิกำรทีส่ภำองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลดังกล่ำวได้กระท ำไปในอ ำนำจหน้ำที่ก่อนวนัที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บงัคบั 
ใหม้ผีลใชบ้งัคบัได ้

 

มำตรำ ๒๕  ในระหว่ำงทีไ่ม่มกีฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ใหน้ ำกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลมำใชบ้งัคบั
กบักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโดยอนุโลม  ทัง้นี้ ใหอ้ ำนำจหน้ำที่
ของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำล เป็นอ ำนำจ
หน้ำทีข่องนำยอ ำเภอ และยกเวน้ไม่ตอ้งเรยีกเกบ็เงนิประกนักำรสมคัร 

กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมมำตรำ ๔๕ ให้ถือเขต
หมู่บำ้นแต่ละหมู่บำ้นในเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเป็นเขตเลอืกตัง้ 

ใบสมคัรและบตัรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ใหเ้ป็นไปตำมที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๕๘ 

มำตรำ ๒๖  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลใดมเีหตุจะต้องยุบและรวมกบัองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลหรอืหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิ่นตำมมำตรำ ๔๑ จตัวำ แห่ง
พระรำชบญัญตัิสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตันิี้ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๔๑ จตัวำ 
ดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีร่ฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทยได้วำงหลักกำรจดัองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำร
ปกครองตนเองยิง่ขึน้และใหส้อดคลอ้งกบัเจตนำรมณ์ของประชำชนในทอ้งถิน่ สมควรจดั
ระเบยีบบรหิำรรำชกำรทอ้งถิน่ ระบบองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสภำ
ต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญดงักล่ำว   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๒๗  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญัตฉิบบันี้ คอื โดยทีร่ฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทยได้วำงหลักกำรจดัองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำร
ปกครองตนเองยิง่ขึน้และใหส้อดคลอ้งกบัเจตนำรมณ์ของประชำชนในทอ้งถิน่ สมควรจดั
ระเบยีบบรหิำรรำชกำรทอ้งถิน่ ระบบองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสภำ
ต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญดงักล่ำว  จงึ
จ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๐๖ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  

รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓๑  ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและรองประธำน 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บังคับ  
อยู่ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบอำยุของสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอืมกีำรยุบ
สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

 

 
๑๐๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๕๕ ก/หน้ำ ๗/๑๗ มถิุนำยน ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๕๙ 

มำตรำ ๓๒  ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
กรรมกำรบรหิำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลซึง่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใช้บงัคบัยงัอยู่ในต ำแหน่งต่อไป และให้ถือว่ำประธำนกรรมกำรบรหิำรองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลเป็นรองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิประกำศ หรอืค ำสัง่ใด
ที่ได้ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนกรรมกำรบริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือกรรมกำรบริหำร ตำมพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั ให้ถือว่ำ
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิประกำศ หรอืค ำสัง่นัน้อำ้งถงึ
คณะผู้บรหิำร นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอืรองนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
ตำมพระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้  

 

มำตรำ ๓๓  บทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ 
ประกำศ หรือค ำสัง่ใดที่อ้ำงถึงข้อบงัคบัต ำบล ให้ถือว่ำบทบญัญัติแห่งกฎหมำย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิประกำศ หรอืค ำสัง่นัน้อำ้งถงึขอ้บญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบลตำมพระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตัิ
นี้ 

 

มำตรำ ๓๔  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกในปัจจุบนั
บทบัญญัติที่ เกี่ยวกับกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มเีน้ือหำสำระ
ที่ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบักำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรของ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยแม้ว่ำสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จะเป็นหน่วยกำรปกครองพื้นฐำนที่มลีกัษณะเฉพำะอนัเป็นกำรแตกต่ำงจำกองค์กำร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นกต็ำม แต่บทบญัญตับิำงประกำรกค็วรจะมลีกัษณะทีเ่หมอืนกนั 
เช่น คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ระยะเวลำกำรเลือกตัง้ กำรขำดคุณสมบัติ  
กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรบริหำร และกำรก ำกับดูแล เป็นต้น   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๖๐ 

พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๐๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจำกวันประกำศในรำช 
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓๗  บรรดำสมำชกิสภำต ำบลและสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล
และคณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ ในวันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหด้ ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบอำยุของสภำต ำบลหรอื
สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล หรอืมกีำรยุบสภำ 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง มใิหน้ ำบทบญัญตัมิำตรำ ๘ มำตรำ ๙ มำตรำ ๔๔ มำตรำ 
๔๖ มำตรำ ๔๗ มำตรำ ๔๗ ทว ิมำตรำ ๔๗ ตร ีชื่อของส่วนที ่๒ ในหมวด ๒ มำตรำ ๕๘ 
มำตรำ ๕๘/๑ มำตรำ ๕๘/๒ มำตรำ ๕๘/๓ มำตรำ ๕๘/๔ มำตรำ ๕๘/๕ มำตรำ ๕๘/๖ 
มำตรำ ๕๘/๗ มำตรำ ๕๙ มำตรำ ๖๐ มำตรำ ๖๔ มำตรำ ๖๔/๑ มำตรำ ๗๑ มำตรำ ๗๔ 
ม ำต ร ำ  ๘๖  ม ำต ร ำ  ๘๗  ม ำต ร ำ  ๘๗ /๑  ม ำต ร ำ  ๘๗ /๒  แ ล ะม ำต ร ำ  ๙๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัตินี้ มำใช้บงัคบัจนกว่ำจะครบอำยุของสภำต ำบล  
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หรอืมกีำรยุบสภำ และมกีำรเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกของ
สภำต ำบลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนัน้ หลงัจำกวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั  
และให้น ำบทบัญญัติเดิมก่อนกำรแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน  
ในระหว่ำงเวลำดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๓๘  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไท ยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจำกเป็นกำร
สมควรก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำจำกกำรเลือกตัง้โดยตรง 
ของประชำชน ประกอบกับบทบัญญัติบำงมำตรำในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยงัไม่สอดคล้องกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น และไม่เหมำะสมกับกำรบริหำรงำนของ  
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อให้กำรบริหำรงำนของสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็น 
ตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

 
๑๐๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๑๒๔ ก/หน้ำ ๑๖/๒๒ ธนัวำคม ๒๕๔๖ 
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พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๐๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัิ
นี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
สภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล มบีทบญัญตับิำงประกำรไม่เหมำะสมกบัสภำวะ
ในปัจจุบนั เป็นกำรจ ำกดัสทิธขิองประชำชน ทัง้สทิธิของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้และสทิธขิอง
ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ สมควรเปิดกว้ำงให้เป็นสิทธิและเสรีภำพของประชำชน   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐๙ 

 

มำตรำ ๒   พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๒๖  บรรดำขอ้กล่ำวหำหรอืกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมมำตรำ ๔๗ ตร ีวรรค
สอง มำตรำ ๖๔ วรรคสอง มำตรำ ๖๔/๑ หรอืมำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบญัญตัสิภำต ำบล
และองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัิสภำ
ต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วแต่กรณี ทีอ่ยู่ระหว่ำง
กำรสอบสวน หรอืสอบสวนเสรจ็แลว้ แต่ยงัมไิดม้คี ำสัง่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิม่เติม ซึ่งใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั 
จนกว่ำจะแลว้เสรจ็ 

 

มำตรำ ๒๗  ให้นำยกองค์กำรบร ิหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล และสมำชกิสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั ตำม
ประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง กำรไดม้ำซึ่งสมำชกิสภำ

 
๑๐๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๘๔ ก/หน้ำ ๘/๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ 
๑๐๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๐ ก/หน้ำ ๑๕๑/๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒ 
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ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่เป็นกำรชัว่ครำว ลงวนัที ่๑๐ กรกฎำคม พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ 
และค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๑/๒๕๕๗ เรื่อง กำรไดม้ำซึง่สมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่เป็นกำรชัว่ครำว ลงวนัที ่๒๕ ธนัวำคม พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ 
ยงัคงด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จะประกำศก ำหนดให้มกีำร
เลอืกตัง้นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หรอืสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนัน้ โดยให้พ้นจำกต ำแหน่งตัง้แต่วันที่คณะกรรมกำรกำร
เลือกตัง้ประกำศให้มีกำรเลอืกตัง้ หรอืจนกว่ำจะพ้นจำกต ำแหน่งดว้ยเหตุอื่นตำม
ประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิและค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ
ดงักล่ำว 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศก ำหนดให้มกีำรเลอืกตัง้นำยกองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลหรอืสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล
ใด ให้ประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิและค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำติตำมวรรคหนึ่ง เฉพำะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้เป็นอนั
ยกเลกิ 

 

มำตรำ ๒๘  บทบัญญัติมำตรำ ๕๘/๒ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ มใิหใ้ช้
บงัคบักบันำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลซึ่งด ำรงต ำแหน่งหรอืเคยด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อน
วนัเลอืกตัง้ครัง้แรกภำยหลงัพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๒๙  ใหน้ำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบล หรอืผูม้ตี ำแหน่งในองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เฉพำะบรรดำทีถู่กระงบักำรปฏบิตัิ
รำชกำรหรอืหน้ำทีใ่นองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโดยไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนตำมค ำสัง่
ห วัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห ่งชำตทิี ่เกี่ยวข้อง พ้นจำกต ำแหน่งตัง้แต่วันที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศก ำหนดใหม้กีำรเลอืกตัง้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหรือสมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนัน้ แต่
ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินกำรต่อไปตำมค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตนิัน้กบั
บุคคลดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๓๐  ระเบยีบของกระทรวงมหำดไทยทีอ่อกตำมมำตรำ ๘๕ (๑๐) แห่ง
พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระรำชบญัญตันิี้ จะก ำหนดใหค้วำมคุม้ครองกำรจ่ำยเงนิทีอ่งคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล
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๖๓ 

ไดจ้่ำยไปแล้วก่อนวนัทีร่ะเบยีบในเรื่องนัน้ใชบ้งัคบักไ็ด ้แต่ใหคุ้ม้ครองไดเ้ฉพำะทีไ่ดจ้่ำย
ไปโดยสุจริตและเป็นไปตำมหนังสือสัง่กำรหรือหนังสือก ำหนดแนวทำงปฏิบัติของ
กระทรวงมหำดไทยทีอ่อกก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ระ เบียบของกระทรวงมหำดไทยที่ออกตำมมำตรำ ๘๕ (๑๐)  แห่ ง
พระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมผีลใชบ้งัคบั
อยู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั และมีกำรก ำหนดให้ควำมคุ้มครองกำร
จ่ำยเงินที่องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลไดจ้่ำยไปแล้วก่อนวนัทีร่ะเบยีบดงักล่ำวใชบ้งัคบั
เฉพำะทีไ่ดจ้่ำยไปโดยสุจรติและเป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำรหรอืหนังสอืก ำหนดแนวทำง
ปฏบิตัขิองกระทรวงมหำดไทย ใหม้ผีลใชบ้งัคบัได้ 

 

มำตรำ ๓๑  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
แกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัเิกีย่วกบัจ ำนวนสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล คุณสมบตัิ
และลกัษณะต้องห้ำมของผู้มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลและนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลใหส้อดคล้องกบักฎหมำยว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ รวมทัง้แกไ้ขเพิม่เตมิกำรสิน้สุดสมำชกิภำพของ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรพ้นจำกต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและรองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รวมทัง้กำรกระท ำอนัเป็นกำรตอ้งหำ้มของ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำร
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตลอดจน
อ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลและกำรก ำกบัดูแลองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
เพื่อให้ได้มำซึ่งสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
และผูท้ ำหน้ำทีช่่วยเหลือในกำรบรหิำรรำชกำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทีเ่หมำะสม
แก่กำรปฏบิตัหิน้ำที ่มคีวำมซื่อสตัยสุ์จรติ สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีเ่พื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เป็นไปตำมหลกัธรรมำภบิำล และมปีระสทิธภิำพ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๖๔ 

กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๓๙) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗๑๑๐ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๗๘ แห่งพระรำชบัญญัติ 
สภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ให้กรมทรัพยำกรธรณีจัดสรรค่ำภำคหลวงแร่ให้แก่องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลทีม่กีำรจดัเกบ็ค่ำภำคหลวงแร่นัน้ในอตัรำรอ้ยละสำมสบิ 

ในกรณีที่รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมสัง่ใหค้นืค่ำภำคกลำงหลวงแร่
ใหแ้ก่ผูใ้ชแ้ร่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยแร่ ใหก้รมทรพัยำกรธรณีหกัค่ำภำคหลวงแร่ไวเ้พื่อจ่ำยคนื
ให้แก่ผู้ใช้แร่ก่อน แล้วจึงน ำค่ำภำคหลวงแร่ที่เหลือมำจัดสรรให้แก่องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลในอตัรำทีก่ ำหนดตำมวรรคหนึ่ง 

 

ข้อ ๒  ให้กรมทรพัยำกรธรณีจดัสรรค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลทีม่กีำรจดัเกบ็ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีมนัน้ในอตัรำรอ้ยละยีส่บิ 

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมตำมวรรคหนึ่ ง ให้หมำยควำมถึงค่ำภำคหลวง
ปิโตรเลยีมทีจ่ดัเกบ็เป็นตวัเงนิเท่ำนัน้ 

 

ขอ้ ๓  กำรจดัสรรค่ำภำคหลวงแร่หรอืค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีมทีจ่ดัเกบ็ ส ำหรบั
แร่หรอืปิโตรเลยีมที่ผลติได้จำกประทำนบตัรหรือสมัปทำน แต่แล้วกรณี ที่มพีื้นที่ตำม
ประทำนบัตรหรือสัมปทำนอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลำยแห่ง 
ใหก้รมทรพัยำกรธรณีจดัสรรค่ำภำคหลวงแร่หรอืค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีมใหแ้ก่องค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลนัน้ ๆ แห่งละเท่ำกนั 

 

ขอ้ ๔  กำรจดัสรรค่ำภำคหลวงแร่หรอืค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม ให้จดัสรรปีละ 
สีง่วด ดงันี้  

งวดที่หนึ่ง ค่ำภำคหลวงที่ได้รับในเดือนตุลำคมถึงเดือนธันวำคมให้จดัสรร
ภำยในเดอืนมกรำคม 

 
๑๑๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๓/ตอนที ่๒๓ ก/หน้ำ ๑๖/๒๔ มถิุนำยน ๒๕๓๙ 
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๖๕ 

งวดที่สอง ค่ำภำคหลวงที่ได้รับในเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคมให้จัดสรร
ภำยในเดอืนเมษำยน 

งวดที่สำม ค่ำภำคหลวงที่ได้รบัในเดือนเมษำยนถึงเดือนมถิุนำยนให้จดัสรร
ภำยในเดอืนกรกฎำคม 

งวดที่สี่ ค่ำภำคหลวงที่ได้รับในเดือนกรกฎำคมถึงเดือนกันยำยนให้จดัสรร
ภำยในเดอืนตุลำคม 

ในกรณีมีควำมจ ำเป็นท ำให้ไม่อำจจดัสรรค่ำภำคหลวงแร่หรือค่ำภำคหลวง
ปิโตรเลียมงวดใดได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ขยำยระยะเวลำกำรจดัสรรงวดนัน้
ออกไปตำมที่ รัฐมนตรีว่ ำ ก ำ รกระทรว งอุ ตสำหกรรมและรัฐมนตรีว่ ำ ก ำ ร
กระทรวงมหำดไทยจะตกลงกนั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ มถิุนำยน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

บรรหำร  ศลิปอำชำ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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๖๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่มำตรำ ๗๘ แห่ง
พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้บญัญัติให้
ค่ำภำคหลวงแร่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยแร่ และค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีมตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ปิโตรเลียม ที่ได้มีกำรจดัเก็บในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดให้จดัสรรให้แก่องค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลนัน้ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๖๗ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗๑๑๑ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๗๙ แห่งพระรำชบัญญัติ 
สภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ให้แบ่งเงินในอัตรำร้อยละห้ำของเงินที่เก็บได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
อุทยำนแห่งชำตใินองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลใด แก่องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้ทุกแห่ง 
แห่งละเท่ำกนั 

 

ขอ้ ๒  ในแต่ละปีงบประมำณ ให้กระทรวงมหำดไทยรบัมอบเงนิที่เก็บไดต้ำม
กฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติเป็นสี่งวด ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงมหำดไทยจะตกลงกันและเมื่อกระทรวงมหำดไทยได้รบัมอบแล้วให้แบ่งแก่
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัเงนิตำมงวดนัน้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

พลตร ีสนัน่  ขจรประศำสน์ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 
๑๑๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๕/ตอนที ่๘๙ ก/หน้ำ ๒๑/๒๖ พฤศจกิำยน ๒๕๔๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๖๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกมำตรำ ๒๘๔ 
ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย มเีจตนำรมณ์ที่จะกระจำยรำยได้ให้แก่รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่นประกอบกบัมำตรำ ๗๙ แห่งพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดบ้ญัญตัใิหเ้งนิทีเ่กบ็ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอุทยำนแห่งชำตใิน
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลใด ให้แบ่งใหแ้ก่องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนัน้ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหำดไทยได้ 
ตกลงที่จะแบ่งเงนิดงักล่ำวใหแ้ก่องค์กำรบรกิำรส่วนต ำบลในอตัรำร้อยละ ๕ ของเงนิที่
เกบ็ไดเ้พื่อเป็นรำยไดข้ององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๖๙ 

พระรำชบญัญตั ิ

เทศบำล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๓ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๙๖ 

เป็นปีที ่๘ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเทศบำลใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้ 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำผูแ้ทนรำษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖” 
 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิพระรำชบญัญตัเิทศบำล พุทธศกัรำช ๒๔๘๖ และบรรดำ
กฎหมำย กฎ ขอ้บงัคบัอื่น ๆ ในส่วนทีบ่ญัญตัไิวแ้ล้วในพระรำชบญัญตันิี้ หรอืซึ่งแยง้กบั
บทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๔๒  เมื่อพน้ก ำหนดหนึ่งปีนับแต่วนัทีไ่ดม้ปีระกำศกระทรวงมหำดไทย
ยกฐำนะทอ้งถิ่นใดเป็นเทศบำลเมอืงหรอืเทศบำลนครแล้ว ห้ำมมใิหใ้ชก้ฎหมำยว่ำดว้ย

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๐/ตอนที ่๑๔/หน้ำ ๒๒๒/๑๗ กุมภำพนัธ ์๒๔๙๖ 

๒ มำตรำ ๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มำตรำนี้เป็นกำรก ำหนดมใิหน้ ำกฎหมำยว่ำด้วยลกัษณะปกครองทอ้งที่ พ.ศ.๒๔๕๗ ในส่วน
ที่บญัญัติถึงกำรแต่งตัง้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล สำรวตัรก ำนัน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  
มำใชบ้งัคบั และมไิดบ้ญัญตัใิหย้กเลกิต ำแหน่งก ำนัน แต่อย่ำงใด เพยีงแต่ในเขตเทศบำลดงักล่ำวไม่อำจ 

(มตี่อหน้ำถดัไป) 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๗๐ 

ลกัษณะปกครองทอ้งทีใ่นส่วนทีบ่ญัญตัถิงึกำรแต่งตัง้ก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้น 
แพทย์ประจ ำต ำบล และสำรวตัรก ำนันในท้องถิ่นนัน้ และให้บรรดำบุคคลที่เป็นก ำนัน 
ผูใ้หญ่บ้ำน ผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล และสำรวตัรก ำนันพน้จำกต ำแหน่งและ
หน้ำทีเ่ฉพำะในเขตทอ้งถิน่นัน้ 

ในเขตเทศบำลต ำบลใด ถ้ำหมดควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีต ำแหน่งก ำนัน 
ผูใ้หญ่บำ้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้น แพทยป์ระจ ำต ำบล หรอืสำรวตัรก ำนัน ใหร้ฐัมนตรปีระกำศ
ยกเลกิต ำแหน่งดงักล่ำวในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๕  ให้เทศบำลที่ได้จดัตัง้ขึ้นแล้วในวนัใช้พระรำชบญัญตัินี้ คงมฐีำนะ
เป็นเทศบำลต ำบล เทศบำลเมอืง และเทศบำลนคร ตำมทีเ่ป็นอยู่ แล้วแต่กรณี มอี ำนำจ
หน้ำทีแ่ละอยู่ในบงัคบัแห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๖  บรรดำเทศบญัญตัิที่ได้ออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตัิ 
จดัระเบยีบเทศบำล พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ พระรำชบญัญตัิเทศบำล พุทธศกัรำช ๒๔๘๑ 
และพระรำชบญัญตัเิทศบำล พุทธศกัรำช ๒๔๘๖ หรอืโดยอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำยอื่น  
ใหค้งใชบ้งัคบัได ้

ในกรณีที่ผู้กระท ำผิดเทศบัญญัติดังกล่ำวในวรรคก่อนไม่ช ำระค่ำปรับ  
ใหน้ ำบทบญัญตัมิำตรำ ๖๐ วรรคทำ้ยแห่งพระรำชบญัญตันิี้มำใชบ้งัคบั 

 

ส่วนที ่๑ 

กำรจดัตัง้เทศบำล 

   
 

มำตรำ ๗  เมื่อท้องถิ่นใดมีสภำพอันสมควรยกฐำนะเป็นเทศบำล ให้จดัตัง้
ทอ้งถิน่นัน้ ๆ เป็นเทศบำลต ำบล เทศบำลเมอืง หรอืเทศบำลนคร ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ให้เทศบำลเป็นทบวงกำรเมือง มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้และ
กฎหมำยอื่น 

 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๒) 
น ำ ก ฎ ห ม ำ ย ลั ก ษ ณ ะ ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ที่ ใ น ส่ ว น ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ ร แ ต่ ง ตั ้ ง ก ำ นั น  
มำใช้บังคับได้เท่ำนัน้   นอกจำกนัน้กำรพ้นจำกต ำแหน่งก ำนัน ก็เป็นกำรพ้นไปเพรำะกฎหมำย
ก ำหนดให้ต้องพ้น มิได้เป็นกำรพ้นไปเพรำะกำรยกเลิกต ำแหน่งเหมือนดังบัญญัติไว้ในมำตรำ  ๓ 
พระรำชบญัญัติลกัษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ เช่นนี้มำตรำ ๓ วรรคสอง จึงไม่ขดัต่อมำตรำ ๔ 
แห่งพระรำชบญัญตัเิทศบำลฯ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๙๓/๒๕๕๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๗๑ 

มำตรำ ๘๓  เมื่อมกีำรจดัตัง้เทศบำลตำมพระรำชบญัญตันิี้หรอืกฎหมำยว่ำดว้ย
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้เลือกตัง้สมำชิกสภำเทศบำลและ
นำยกเทศมนตรตีำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่
ภำยในสีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดจ้ดัตัง้เป็นเทศบำล 

ในระหว่ำงที่ไม่มีนำยกเทศมนตรี ให้ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งอยู่ก่อนวันที่จ ัดตัง้เทศบำลปฏิบัติหน้ำที่ปลัดเทศบำล และให้ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรีเท่ำที่จ ำเป็นได้เป็นกำรชัว่ครำว จนถึงวันประกำศผลกำรเลือกตัง้
นำยกเทศมนตร ี

มำตรำ ๙๔  เทศบำลต ำบล ไดแ้ก่ ทอ้งถิน่ซึ่งมปีระกำศกระทรวงมหำดไทยยกฐำนะ
ขึน้เป็นเทศบำลต ำบล ประกำศกระทรวงมหำดไทยนัน้ใหร้ะบุชื่อและเขตเทศบำลไวด้ว้ย 

 

มำตรำ ๑๐๕  เทศบำลเมอืง ไดแ้ก่ ทอ้งถิน่อนัเป็นทีต่ัง้ศำลำกลำงจงัหวดั หรอื
ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีรำษฎรตัง้แต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทัง้มีรำยได้พอควรแก่กำรที่จะ
ปฏบิตัหิน้ำทีอ่นัตอ้งท ำตำมพระรำชบญัญตันิี้ และซึง่มปีระกำศกระทรวงมหำดไทยยกฐำนะ
เป็นเทศบำลเมอืง ประกำศกระทรวงมหำดไทยนัน้ใหร้ะบุชื่อและเขตของเทศบำลไวด้ว้ย 

 

มำตรำ ๑๑๖  เทศบำลนคร ไดแ้ก่ ทอ้งถิน่ชุมนุมชนทีม่รีำษฎรตัง้แต่หำ้หมื่นคน
ขึน้ไป ทัง้มรีำยไดพ้อควรแก่กำรทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำที่อนัต้องท ำตำมพระรำชบญัญตัินี้ และ
ซึง่มปีระกำศกระทรวงมหำดไทยยกฐำนะเป็นเทศบำลนคร ประกำศกระทรวงมหำดไทยนัน้
ใหร้ะบุชื่อและเขตของเทศบำลไวด้ว้ย 

 

 
๓ มำตรำ ๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔ มำตรำ ๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕ มำตรำ ๑๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๖ มำตรำ ๑๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ค ำว่ำ “รำษฎร” หมำยถึง บุคคลที่อยู่อำศยัในเขตเทศบำลโดยชอบด้วยกฎหมำย ส ำหรบั
กำรตรวจสอบหลักฐำนว่ำบุคคลใดอยู่อำศัยในเขตเทศบำลโดยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่   
ย่อมเป็นไปตำมหลกัฐำนกำรทะเบียนรำษฎรตำมพระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซึ่ งอำจเ ป็นผู้มีชื่อ ในทะเบียนบ้ำนหรือเ ป็นผู้มีชื่อ ในทะเบียนประวัติตำมที่ ร ัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑไ์วใ้หก้ไ็ด้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๐๙๒๓/๒๕๕๕) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๗๒ 

มำตรำ ๑๒๗  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ และมำตรำ ๑๑ กำรเปลีย่นชื่อ
เทศบำลหรอืกำรเปลีย่นแปลงเขตเทศบำล ใหก้ระท ำโดยประกำศกระทรวงมหำดไทย 

ในกรณีที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบำลเมืองหรือเทศบำลนคร ให้ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล และสำรวตัรก ำนัน ในท้องถิ่นที่ได้
เปลีย่นแปลงเขตเป็นเทศบำลตำมควำมในวรรคหนึ่งสิน้สุดอ ำนำจหน้ำทีเ่ฉพำะในเขตทีไ่ด้
เปลี่ยนแปลงนั ้นเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่ งปีนับแต่วันที่ประกำศกระทรวงมหำดไทย
เปลีย่นแปลงเขตเทศบำลใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๓๘  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๑๒ 
ทอ้งถิน่ซึ่งไดย้กฐำนะเป็นเทศบำลแล้วอำจถูกเปลี่ยนแปลงฐำนะหรอืยุบเลกิไดโ้ดยท ำเป็น
ประกำศกระทรวงมหำดไทย 

ท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงฐำนะตำมควำมในวรรคหนึ่ง ให้พ้นจำกสภำพแห่ง
เทศบำลเดิมนับแต่วนัที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐำนะเป็นต้นไป บรรดำทรพัย์สิน หนี้ สทิธิ 
และสิทธิเรียกร้องของเทศบำลเดิมให้โอนไปเป็นของเทศบำลใหม่ในขณะเดียวกนันัน้  
และบรรดำเทศบญัญตัทิีไ่ดใ้ชบ้งัคบัอยู่ก่อนแลว้คงใหใ้ชบ้งัคบัต่อไป 

ในกำรยุบ เลิก เทศบำล ให้ระบุถึงวิธีกำรจัดทรัพย์สินไว้ ในประกำศ
กระทรวงมหำดไทยนัน้ดว้ย 

 

ส่วนที ่๒ 

องคก์ำรเทศบำล 

   
 

มำตรำ ๑๔๙  องคก์ำรเทศบำลประกอบดว้ยสภำเทศบำล และนำยกเทศมนตร ี

 

 
๗ มำตรำ ๑๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

แนวเขตเทศบำลอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงในทำงขยำยพืน้ที่ได้ตำมมำตรำ ๑๒ แต่ต้องไม่ใช่
เป็นกำรขยำยพืน้ที่เขำ้ไปในเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล เพรำะเมื่อได้มกีำรจดัตัง้องค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลขึ้นแล้ว  กำร เปลี่ ยนแปลงเขตพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลจะกระท ำไม่ ได้   
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๕๘/๒๕๓๙)  

กรณีมกีำรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบำลโดยกำรขยำยเขต เขตเทศบำลที่ขยำยนัน้ย่อมมอี ำนำจและ
หน้ำที่ในกำรเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดินได้ตัง้แต่ว ันที่พระรำชกฤษฎีกำเปลี่ยนแปลงเขตมีผลใช้บังคับ  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๐๓/๒๕๒๗)  

๘ มำตรำ ๑๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๙ มำตรำ ๑๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๗๓ 

บทที ่๑ 

สภำเทศบำล 

   
 

มำตรำ ๑๕๑๐  สภำเทศบำลประกอบด้วยสมำชกิสภำเทศบำลซึ่งมำจำกกำร
เลอืกตัง้โดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอื
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ตำมจ ำนวนดงัต่อไปนี้ 

(๑) สภำเทศบำลต ำบล ประกอบดว้ยสมำชกิจ ำนวนสบิสองคน 

(๒) สภำเทศบำลเมอืง ประกอบดว้ยสมำชกิจ ำนวนสบิแปดคน 

(๓) สภำเทศบำลนคร ประกอบดว้ยสมำชกิจ ำนวนยีส่บิสีค่น 

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ทอ้งถิน่๑๑ 

ในกรณีทีต่ ำแหน่งสมำชกิสภำเทศบำลว่ำงลงไม่ว่ำดว้ยเหตุใดและยงัมไิดม้กีำร
เลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลขึน้แทนต ำแหน่งทีว่่ำง ใหส้ภำเทศบำลประกอบดว้ยสมำชกิ
สภำเทศบำลเท่ำทีม่อียู่ 

ควำมในวรรคหนึ่งมใิหน้ ำมำใชบ้งัคบัแก่กรณีทีไ่ดจ้ดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเพรำะเหตุที่มผีู้
ไดร้บัเลอืกตัง้ไม่ครบจ ำนวน ถ้ำในกำรจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่นัน้ยงัไดไ้ม่ครบจ ำนวนอกี 
ให้ถือว่ำสภำเทศบำลนัน้ประกอบด้วยจ ำนวนสมำชกิเท่ำที่มอียู่จนกว่ำจะครบอำยุของ
สภำเทศบำล เวน้แต่จะมจี ำนวนสมำชกิไม่ถงึสองในสำมของจ ำนวนตำมวรรคหนึ่ง๑๒ 

 

มำตรำ ๑๖๑๓  สมำชิกสภำเทศบำลให้อยู่ในต ำแหน่งได้ครำวละสี่ปีนับแต่ 
วนัเลอืกตัง้ ถ้ำต ำแหน่งสมำชกิสภำเทศบำลว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออก
ตำมวำระหรอืมกีำรยุบสภำ ใหเ้ลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลขึน้แทนตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 
๑๐ มำตรำ ๑๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๑ มำตรำ ๑๕ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กำรเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของนำยกเทศมนตรแีละสมำชกิสภำเทศบำล โดยค ำพพิำกษำศำล
ชัน้ต้นมผีลนับตัง้แต่วนัที่ศำลมคี ำพพิำกษำ เป็นเหตุใหต้้องพน้จำกต ำแหน่งและสมำชกิภำพต้องสิ้นสุดลง
ตัง้แต่วนัทีศ่ำลชัน้ตน้มคี ำพพิำกษำ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๑/๒๕๕๘) 

๑๒ มำตรำ ๑๕ วรรคสี ่เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๓ มำตรำ ๑๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๗๔ 

สมำชิกสภำเทศบำลผู้เข้ำมำแทนให้อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระของ 
ผูซ้ึง่ตนแทน 

 

มำตรำ ๑๗  ก่อนเขำ้รบัหน้ำที ่สมำชกิสภำเทศบำลตอ้งปฏญิำณตนในทีป่ระชุม
สภำเทศบำลว่ำ จะรกัษำไวแ้ละปฏิบตัิตำมซึ่งรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย ทัง้จะ
ซื่อสตัยสุ์จรติและปฏบิตัหิน้ำทีเ่พื่อประโยชน์ของทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๑๘  สมำชกิสภำเทศบำลย่อมเป็นผูแ้ทนของปวงชนในเขตเทศบำลนัน้ 
และตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมเหน็ของตนโดยบรสุิทธิใ์จ ไม่อยู่ในควำมผกูมดัแห่งอำณตัิ
มอบหมำยใด ๆ 

 

มำตรำ ๑๘ ทว๑ิ๔  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๙๑๕  สมำชกิภำพของสมำชกิสภำเทศบำลสิน้สุดลงเมื่อ 

(๑) ถงึครำวออกตำมวำระ หรอืมกีำรยุบสภำเทศบำล 

(๒) ตำย 

(๓)๑๖ ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

(๔)๑๗ ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๕ วรรคสอง 

(๕) ขำดประชุมสภำเทศบำลสำมครัง้ตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตุอนัสมควร 

(๖)๑๘ กระท ำกำรอนัตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคสำม 

 
๑๔ มำตรำ ๑๘ ทว ิยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕ มำตรำ ๑๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๖ กำรลำออกจำกต ำแหน่งจะต้องยื่นใบลำออกที่มคีวำมสมบูรณ์ กำรที่ผูเ้ขยีนใบลำออกได้
เวน้ขอ้ควำมวนัทีข่อลำออกว่ำงไวแ้ละยงัคงปฏบิตัหิน้ำทีต่ลอดมำ เอกสำรดงักล่ำวจงึยงัไม่มผีลสมบูรณ์
ที่จะถือได้ว่ำเป็นหลักฐำนยืนยนักำรแสดงเจตนำขอลำออก (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๔๗๔/๒๕๓๒) 

๑๗ ก ำ ร เพิกถอนสิท ธิ เ ลื อ กตั ้ง ข อ งนำย ก เทศมนตรีแ ล ะสมำชิกสภำ เทศบำล  
โดยค ำพพิำกษำศำลชัน้ต้นมผีลนับตัง้แต่วนัที่ศำลมคี ำพพิำกษำ เป็นเหตุให้ต้องพน้จำกต ำแหน่งและ
สมำชิกภำพต้องสิ้นสุดลงตัง้แต่วนัที่ศำลชัน้ต้นมีค ำพิพำกษำ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๑/๒๕๕๘) 

๑๘ มำตรำ ๑๙ (๖) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๗๕ 

(๗)๑๙ สภำเทศบำลมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง โดยเหน็ว่ำมคีวำมประพฤตใินทำง 
ที่จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียหรือก่อควำมไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบำลหรือกระท ำกำร 
อนัเสื่อมเสยีประโยชน์ของสภำเทศบำล โดยมสีมำชกิสภำเทศบำลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชกิสภำเทศบำลทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่เขำ้ชื่อเสนอใหส้ภำเทศบำล
พิจำรณำ และมติดังกล่ำวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิก 
สภำเทศบำลทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่  ทัง้นี้ ใหส้มำชกิภำพสิน้สุดลงนับแต่วนัทีส่ภำเทศบำลมมีติ 

(๘) รำษฎรผู้มีสิทธเิลือกตัง้ในเขตเทศบำลมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จ ำนวนผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ที่มำลงคะแนนเสยีง เห็นว่ำสมำชกิสภำเทศบำลผู้ใดไม่สมควร
ด ำรงต ำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชิก 
สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

เมื่อมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัสมำชกิภำพของสมำชกิสภำเทศบำลผู้ใดสิ้นสุดลงตำม 
(๔) (๕) หรอื (๖) หรอืเมื่อได้รบัแจ้งจำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำสมำชกิภำพของ
สมำชกิสภำเทศบำลผูใ้ดสิ้นสุดลงตำม (๔) ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัสอบสวนใหแ้ล้วเสรจ็
ภำยในหกสิบวนันับแต่วนัที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 
แล้วแต่กรณี และด ำเนินกำรวนิิจฉยัใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีผู่ว้่ำรำชกำร
จงัหวดัสอบสวนแล้วเสร็จหรือวนัที่ได้รบัผลกำรสอบสวนจำกคณะกรรมกำรสอบสวน 
แม้ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลผู้นัน้จะได้พ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วไม่ว่ำด้วยเหตุใด เว้นแต่
เพรำะเหตุตำย หรอืพน้จำกต ำแหน่งไปแล้วเกนิสองปี ในกรณีทีม่กีำรตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนและไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวนกรณีตำม (๔) หรือ (๖) ให้แล้วเสร็จได้
ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัอำจขยำยเวลำกำรสอบสวนออกไปไดอ้กี
ไม่เกินสำมสบิวนั  ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรสอบสวนและวนิิจฉัยให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง๒๐ 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัวนิิจฉัยว่ำสมำชกิภำพของสมำชกิสภำเทศบำลผู้
นัน้สิน้สุดลงตำม (๔) (๕) หรอื (๖) ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัประกำศค ำวนิิจฉยัใหท้รำบทัว่

 
๑๙ สภำเทศบำลสำมำรถอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๙ (๗) มมีตใิหส้มำชกิสภำเทศบำลพน้จำก

ต ำแหน่งได้  หำกเห็นว่ ำกำรกระท ำของสมำชิกสภำเทศบำลที่ ข ัดต่อมำตรำ ๒๖๗ ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย เป็นควำมประพฤติในทำงที่จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียหรือ 
ก่อควำมไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบำลหรือกระท ำกำรอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภำเทศบำล  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๐๖๗๘/๒๕๕๒) 

๒๐ มำตรำ ๑๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่  ๑๔) 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๗๖ 

กนั ไม่ว่ำผูน้ัน้จะไดพ้น้จำกต ำแหน่งไปก่อนแลว้หรอืไม่กต็ำม โดยในค ำวนิิจฉยันัน้ใหร้ะบุ
เหตุทีท่ ำใหพ้น้จำกต ำแหน่งไว ้และใหส้มำชกิภำพของสมำชกิสภำเทศบำลผูน้ัน้สิน้สุดลง
ตัง้แต่วันที่มีเหตุตำม (๔) (๕) หรือ (๖) แต่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรับ
ค่ำตอบแทนที่ได้กระท ำไปก่อนวนัที่มกีำรประกำศค ำวนิิจฉัย ถ้ำในขณะที่ประกำศค ำ
วนิิจฉัยดงักล่ำวผูน้ัน้ก ำลงัด ำรงต ำแหน่งสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่อนัเป็น
ผลจำกกำรเลือกตัง้ต่ำงวำระหรือต่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นัน้พ้นจำก
ต ำแหน่งทีก่ ำลงัด ำรงอยู่ดว้ยและในกรณีทีเ่ป็นผลใหถู้กหำ้มใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอื
ใชส้ทิธเิลอืกตัง้ ใหถ้อืว่ำวนัทีป่ระกำศค ำวนิิจฉยัเป็นวนัเริม่นับระยะเวลำตอ้งหำ้มดงักลำ่ว  
ทัง้นี้ ค ำวนิิจฉยัของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตำมมำตรำนี้ใหเ้ป็นที่สุด๒๑ 

ในกรณีที่สมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำลสิ้นสุดลงตำม (๘) พร้อมกัน
ทัง้หมด ใหถ้อืว่ำเป็นกำรยุบสภำเทศบำล๒๒ 

 

มำตรำ ๒๐  สภำเทศบำลมปีระธำนสภำคนหนึ่ง และรองประธำนสภำคนหนึ่ง 
ซึง่ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแต่งตัง้จำกสมำชกิสภำเทศบำลตำมมตขิองสภำเทศบำล 

ประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำลด ำรงต ำแหน่งจนครบอำยุ
ของสภำเทศบำล๒๓ 

 

มำตรำ ๒๐ ทวิ๒๔  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๒๐ วรรคสอง 
ประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำลพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

(๒) สิน้สุดสมำชกิภำพของสมำชกิสภำเทศบำล 

(๓) รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๗๓ 

(๔) สภำเทศบำลมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง โดยเหน็ว่ำมคีวำมประพฤตใินทำงที่
จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียแก่ศักดิต์ ำแหน่งหรือสภำเทศบำล ปฏิบัติกำรฝ่ำฝืนต่อ 
ควำมสงบเรยีบรอ้ยหรอืสวสัดภิำพของประชำชน หรอืละเลยไม่ปฏบิตักิำรหรอืปฏบิตักิำร
ไม่ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที ่โดยมสีมำชกิสภำเทศบำลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของ

 
๒๑ มำตรำ ๑๙ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่  ๑๔)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๒ มำตรำ ๑๙ วรรคสี ่เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๓ มำตรำ ๒๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่  ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๔ มำตรำ ๒๐ ทว ิแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๗๗ 

จ ำนวนสมำชกิสภำเทศบำลทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่เขำ้ชื่อเสนอใหส้ภำเทศบำลพจิำรณำ และ
มติดังกล่ำวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำล
ทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่  ทัง้นี้ ใหพ้น้จำกต ำแหน่งนับแต่วนัทีส่ภำเทศบำลมมีติ 

ผู้ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำลหรอืรองประธำนสภำเทศบำลตำม 
(๓) หรือ (๔) จะด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำลหรือรองประธำนสภำเทศบำลอีก
ไม่ไดต้ลอดอำยุของสภำเทศบำลนัน้ 

ให้ประธำนสภำเทศบำล หรอืรองประธำนสภำเทศบำลที่ได้รบัเลอืกใหม่อยู่ใน
ต ำแหน่งตำมวำระของผูซ้ึง่ตนแทน 

 

มำตรำ ๒๐ ตรี๒๕  ในกรณีที่ต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำลหรือรองประธำน 
สภำเทศบำลว่ำงลงเพรำะเหตุใดเหตุหนึ่งตำมมำตรำ ๒๐ ทวิ ให้สภำเทศบำลเลือก
สมำชกิสภำเทศบำลขึน้แทนต ำแหน่งทีว่่ำงภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีต่ ำแหน่งว่ำงลง 

 

มำตรำ ๒๑  ประธำนสภำเทศบำล มีหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรของสภำเทศบำล 
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบขอ้บงัคบักำรประชุมสภำเทศบำล 

รองประธำนสภำเทศบำล มีหน้ำที่กระท ำกิจกำรแทนประธำนสภำเทศบำล 
ในเมื่อประธำนสภำเทศบำลไม่อยู่ หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

 

มำตรำ ๒๒  ในเมื่อประธำนและรองประธำนสภำเทศบำลไม่อยู่ในที่ประชุม  
ใหส้มำชกิสภำเทศบำลเลอืกตัง้กนัเองเป็นประธำนเฉพำะในครำวประชุมนัน้ 

 

มำตรำ ๒๓  ให้กระทรวงมหำดไทยวำงระเบียบข้อบังคับกำรประชุม 
สภำเทศบำลไว ้

 

มำตรำ ๒๔๒๖  ในปีหนึ่งใหม้สีมยัประชุมสำมญัสีส่มยั สมยัประชุมสำมญัครัง้แรก
และวนัเริม่ประชุมสมยัสำมญัประจ ำปีใหส้ภำเทศบำลก ำหนด 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องก ำหนดให้สมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมสภำ
เทศบำลครัง้แรกภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำล 
และให้ที่ประชุมเลือกประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำลกรณีที่สภำ
เทศบำลไม่อำจจดัให้มกีำรประชุมครัง้แรกได้ตำมก ำหนดเวลำในวรรคสอง หรือมกีำร

 
๒๕ มำตรำ ๒๐ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๖ มำตรำ ๒๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๗๘ 

ประชุมสภำเทศบำลแต่ไม่อำจเลอืกประธำนสภำเทศบำลได ้ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัอำจเสนอ
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยใหม้คี ำสัง่ยุบสภำเทศบำล๒๗ 

สมยัประชุมสำมญัสมยัหนึ่ง ๆ ให้มีก ำหนดไม่เกินสำมสิบวนั แต่ถ้ำจะขยำย
เวลำออกไปอกีจะตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

 

มำตรำ ๒๕๒๘  โดยปกตใิหป้ระธำนสภำเทศบำลเป็นผูเ้รยีกประชุมสภำเทศบำล
ตำมสมยัประชุม และเป็นผูเ้ปิดหรอืปิดประชุม 

ในกรณีทีย่งัไม่มปีระธำนสภำเทศบำล หรอืประธำนสภำเทศบำลไม่เรยีกประชุม
ตำมกฎหมำย ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผูเ้รยีกประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรอืปิดประชุม 

 

มำตรำ ๒๖๒๙  นอกจำกสมยัประชุมสำมญัแล้ว เมื่อเห็นว่ำเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์แห่งเทศบำล ประธำนสภำเทศบำลกด็ ีหรอืนำยกเทศมนตรกีด็ ีหรอืสมำชกิสภำ
เทศบำลมีจ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกที่อยู่ในต ำแหน่งก็ดี อำจท ำ  
ค ำรอ้งยื่นต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัขอใหเ้ปิดประชุมวสิำมญัใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัพจิำรณำ 
ถำ้เหน็สมควรกใ็หผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเรยีกประชุมวสิำมญัได ้

สมยัประชุมวสิำมญัใหม้กี ำหนดไม่เกนิสบิหำ้วนั แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอกี 
จะตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

 

มำตรำ ๒๗๓๐  กำรประชุมสภำเทศบำล ต้องมสีมำชกิสภำเทศบำลมำประชุม 
ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนสมำชกิเท่ำทีม่อียู่ จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 

มำตรำ ๒๘  กำรลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษำนัน้ ให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็น
ประมำณ เวน้แต่จะมบีญัญตัไิวเ้ป็นอย่ำงอื่นในพระรำชบญัญตันิี้ 

 
๒๗ มำตรำ ๒๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่  ๑๔)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๘ อ ำนำจของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัในกำรเรยีกประชุมวสิำมญัตำมมำตรำ ๒๖ มคีวำมหมำย

เพยีงเป็นกำรแจ้งก ำหนดวนัเริม่สมยัประชุมเพื่อให้สมำชิกสภำเทศบำลมำประชุมเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่  
ส่วนกำรนัดหมำยให้มีกำรประชุมในวนัและเวลำใดย่อมเป็นอ ำนำจของประธำนสภำเทศบำลตำม  
มำตรำ ๒๕ วรรคหนึ่ง (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๙๗/๒๕๔๙) 

๒๙ น ำยอ ำ เภอซึ่ ง ได้ ร ับมอบอ ำนำจจำกผู้ ว่ ำ ร ำชกำรจังหวัด โดยอำศัยอ ำนำจ 
ตำมมำตรำ  ๒๖ ไม่มีอ ำนำจ เรียกประชุม ในลักษณะกำรก ำหนดวันนัดประชุมเองโดยที่ 
ไม่ ปร ำกฏว่ ำประธำนสภำ เทศบำลละ เลยมิได้ เ รียกประชุมตำมมำตรำ  ๒๕ ว ร รคสอง  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๙๗/๒๕๔๙) 

๓๐ มำตรำ ๒๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๗๙ 

สมำชิกสภำเทศบำลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำมีจ ำนวน 
ลงเสียงลงคะแนนเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๒๙  หำ้มมใิหส้ภำเทศบำลประชุมปรกึษำหำรอืในเรื่องนอกเหนืออ ำนำจ
หน้ำที ่หรอืเรื่องทีฝ่่ำฝืนกฎหมำย หรอืเรื่องกำรเมอืงแห่งรฐั 

 

มำตรำ ๓๐  กำรประชุมของสภำเทศบำลย่อมเป็นกำรเปิดเผยตำมลกัษณะทีจ่ะ
ไดก้ ำหนดไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบักำรประชุมสภำเทศบำล 

เมื่อนำยกเทศมนตร ีหรอืสมำชกิสภำเทศบำลรวมกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม
ของจ ำนวนสมำชิกที่มำประชุมร้องขอให้ท ำกำรประชุมลบั ก็ให้ประธำนสภำเทศบำล
ด ำเนินกำรประชุมลบัได ้โดยไม่ตอ้งขอมตทิีป่ระชุม๓๑ 

 

มำตรำ ๓๑๓๒  ในทีป่ระชุมสภำเทศบำล สมำชกิสภำเทศบำลมสีทิธติัง้กระทูถ้ำม
นำยกเทศมนตรหีรอืรองนำยกเทศมนตรใีนขอ้ควำมใด ๆ อนัเกีย่วกบักำรงำนในหน้ำทีไ่ด ้
แต่นำยกเทศมนตรหีรอืรองนำยกเทศมนตรมีสีทิธทิีจ่ะไม่ตอบ เมื่อเหน็ว่ำขอ้ควำมนัน้ ๆ 
ยงัไม่ควรเปิดเผยเพรำะเกีย่วกบัควำมปลอดภยัหรอืประโยชน์ส ำคญัของเทศบำล 

 

มำตรำ ๓๒๓๓  สภำเทศบำลมีอ ำนำจเลือกสมำชิกสภำเทศบำลตัง้ เป็น
คณะกรรมกำรสำมญัของสภำเทศบำล และมอี ำนำจเลอืกบุคคลผูเ้ป็นหรอืมไิดเ้ป็นสมำชกิ
ตัง้เป็นคณะกรรมกำรวสิำมญัของสภำเทศบำล เพื่อกระท ำกจิกำรหรอืพจิำรณำสอบสวน
หรอืศกึษำเรื่องใด ๆ อนัอยู่ในอ ำนำจหน้ำทีข่องสภำเทศบำล แลว้รำยงำนต่อสภำเทศบำล 

ในกำรตัง้คณะกรรมกำรวสิำมญัตำมวรรคหนึ่ง นำยกเทศมนตรมีสีทิธเิสนอชื่อ
บุคคลผู้ เ ป็นหรือมิได้เ ป็นสมำชิก เพื่อให้สภำเทศบำลแต่งตัง้ เ ป็นกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรวสิำมญัไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสีข่องจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

คณะกรรมกำรทีส่ภำเทศบำลตัง้ขึน้ตำมวรรคหนึ่ง จะแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร
เพื่อพจิำรณำหรอืปฏบิตักิำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำยกไ็ด้ 

 

 
๓๑ มำตรำ ๓๐ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๒ มำตรำ ๓๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๓ มำตรำ ๓๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๘๐ 

มำตรำ ๓๒ ทวิ๓๔  ในกรณีกิจกำรอื่นใดอำจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของ
เทศบำลหรือประชำชนในท้องถิ่น สมำชิกสภำเทศบำลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนสมำชกิเท่ำทีม่อียู่หรอืนำยกเทศมนตรอีำจเสนอต่อประธำนสภำเทศบำลเพื่อใหม้ี
กำรออกเสยีงประชำมตใินทอ้งถิน่ได ้และประกำศใหป้ระชำชนทรำบ 

กำรออกเสยีงประชำมตติ้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรขอปรกึษำควำมเห็น
ของประชำชนว่ำจะเหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบกจิกำรส ำคญัในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมวรรคหนึ่ง 
ซึ่งมิใช่เรื่องที่ขดัหรือแย้งต่อกฎหมำย กำรออกเสียงประชำมติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรอืคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพำะจะกระท ำมไิด ้

ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลย่อมมสีทิธอิอกเสยีงประชำมต ิ

กำรออกเสียงประชำมติตำมมำตรำน้ีให้มีผลเป็นเพียงกำรให้ค ำปรึกษำแก่ 
สภำเทศบำลหรอืนำยกเทศมนตรใีนเรื่องนัน้ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรออกเสียงประชำมติให้เป็นไปตำมกฎหมำยประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรออกเสยีงประชำมต ิ

 

มำตรำ ๓๓  กำรประชุมคณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๓๒ ต้องมีกรรมกำร 
มำประชุมไม่ต ่ำกว่ำกึง่จ ำนวนของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ระเบียบกำรประชุมของคณะกรรมกำรให้ใช้ระเบียบข้อบังคับกำรประชุม 
สภำเทศบำลโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๔๓๕  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๓๕๓๖  (ยกเลกิ) 
 

บทที ่๒ 

คณะเทศมนตร๓ี๗ 

   
 

มำตรำ ๓๖๓๘  (ยกเลกิ) 
 

 
๓๔ มำตรำ ๓๒ ทว ิแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๕ มำตรำ ๓๔ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๖ มำตรำ ๓๕ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๗ บทที่ ๒ คณะเทศมนตร ีมำตรำ ๓๖ ถงึ มำตรำ ๔๘ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล 
(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๘ มำตรำ ๓๖ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๘๑ 

มำตรำ ๓๗๓๙  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๓๘๔๐  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๓๙๔๑  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๐๔๒  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๑๔๓  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๒๔๔  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๓๔๕  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๔๔๖  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๕๔๗  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๖๔๘  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๗๔๙  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๘๕๐  (ยกเลกิ) 
  

 
๓๙ มำตรำ ๓๗ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔๐ มำตรำ ๓๘ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๑ มำตรำ ๓๙ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๒ มำตรำ ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๓ มำตรำ ๔๑ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๔ มำตรำ ๔๒ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๕ มำตรำ ๔๓ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๖ มำตรำ ๔๔ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๗ มำตรำ ๔๕ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๘ มำตรำ ๔๖ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๙ มำตรำ ๔๗ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๐ มำตรำ ๔๘ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๘๒ 

บทที ่๒ ทว ิ

นำยกเทศมนตร๕ี๑ 

   
 

มำตรำ ๔๘ ทว๕ิ๒  ใหเ้ทศบำลมนีำยกเทศมนตรคีนหนึ่งซึ่งมำจำกกำรเลอืกตัง้
โดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำร
ทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๔๘ ตร๕ี๓  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๘ จตัวำ๕๔  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๘ เบญจ๕๕  บุคคลผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนำยกเทศมนตรีตอ้งมี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ และตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิหำ้ปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๒) ส ำเร็จกำรศกึษำไม่ต ่ำกว่ำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำ หรอืเคยเป็นสมำชกิ
สภำทอ้งถิน่ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ หรอืสมำชกิรฐัสภำ 

 

 
๕๑ บทที่ ๒ ทวิ นำยกเทศมนตรี มำตรำ ๔๘ ทวิ ถึง มำตรำ ๔๘ ปัญจวีสติ เพิ่มโดย

พระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๒ มำตรำ ๔๘ ทว ิแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕๓ มำตรำ ๔๘ ตร ียกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕๔ มำตรำ ๔๘ จตัวำ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕๕ มำตรำ ๔๘ เบญจ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรำกฏว่ำผูว้่ำรำชกำรได้ด ำเนินกำรตำมค ำวนิิจฉัยของศำลปกครองสูงสุด
ประกอบกบัค ำสัง่ของศำลปกครอง โดยออกค ำสัง่ใหน้ำยกเทศมนตรพีน้จำกต ำแหน่ง ตัง้แต่วนัที่ ๒๖ 
มกรำคม ๒๕๕๕ และคดถีงึทีสุ่ดแลว้ และคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก็ไดถ้อืเอำวนัทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดั
สัง่ดงักล่ำว เป็นขอ้เทจ็จรงิประกอบกำรวนิิจฉัยสัง่กำรใหถ้อนชื่อของนำยกเทศมนตรอีอกจำกกำรเป็นผู้
มสีทิธิสมคัรรบัเลือกตัง้ จึงถือได้ว่ำกำรพ้นจำกต ำแหน่ง มผีลตำมวนัดงักล่ำวเป็นที่สุดและไม่มีทำง
เปลีย่นแปลงเป็นอย่ำงอื่นได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙๔๓/๒๕๕๕) 

กำรเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของนำยกเทศมนตรแีละสมำชกิสภำเทศบำล โดยค ำพพิำกษำศำล
ชัน้ต้นมผีลนับตัง้แต่วนัที่ศำลมคี ำพพิำกษำ เป็นเหตุใหต้้องพน้จำกต ำแหน่งและสมำชกิภำพต้องสิ้นสุดลง
ตัง้แต่วนัทีศ่ำลชัน้ตน้มคี ำพพิำกษำ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๑/๒๕๕๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๘๓ 

มำตรำ ๔๘ ฉ๕๖  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๘ สตัต๕๗  นำยกเทศมนตรมีวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสีปี่นับแต่วนั
เลอืกตัง้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวำระไม่ได้ 

ในกรณีทีน่ำยกเทศมนตรดี ำรงต ำแหน่งไม่ครบระยะเวลำสีปี่กใ็หถ้อืว่ำเป็นหนึ่ง
วำระ และเมื่อได้ด ำรงต ำแหน่งสองวำระติดต่อกันแล้วจะด ำรงต ำแหน่งได้อีกเมื่อพ้น
ระยะเวลำสีปี่นับแต่วนัพน้จำกต ำแหน่ง 

 

มำตรำ ๔๘ อฏัฐ๕๘  นำยกเทศมนตรีอำจแต่งตัง้รองนำยกเทศมนตรีซึ่งมิใช่
สมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลตำมที่
นำยกเทศมนตรมีอบหมำยไดต้ำมเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(๑) เทศบำลต ำบล ใหแ้ต่งตัง้รองนำยกเทศมนตรไีดไ้ม่เกนิสองคน 

(๒) เทศบำลเมอืง ใหแ้ต่งตัง้รองนำยกเทศมนตรไีดไ้ม่เกนิสำมคน 

(๓) เทศบำลนคร ใหแ้ต่งตัง้รองนำยกเทศมนตรไีดไ้ม่เกนิสีค่น 

นำยกเทศมนตรีอำจแต่งตัง้ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรซีึ่งมใิช่สมำชกิสภำเทศบำลได้ โดยในกรณีเทศบำลต ำบลให้แต่งตัง้ได้
จ ำนวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบำลเมอืงให้แต่งตัง้ได้จ ำนวนรวมกันไม่เกิน 
สำมคน และในกรณีเทศบำลนครใหแ้ต่งตัง้ไดจ้ ำนวนรวมกนัไม่เกนิหำ้คน 

 

มำตรำ ๔๘ นว๕๙  รองนำยกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๘ เบญจ เว้นแต่กำรนับอำยุและกำรนับระยะเวลำของคุณสมบตัิ
หรอืลกัษณะตอ้งหำ้มอย่ำงอื่นใหน้ับถงึวนัแต่งตัง้ 

 

 
๕๖ มำตรำ ๔๘ ฉ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕๗ มำตรำ ๔๘ สตัต แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แม้ว่ำนำยกเทศมนตรคีนเดิมจะด ำรงต ำแหน่งไม่ครบสี่ปี  เนื่องจำกคณะกรรมกำรกำร
เลือกตัง้ได้มคี ำสัง่ให้มกีำรเลือกตัง้นำยกเทศมนตรใีหม่อนัมผีลใหน้ำยกเทศมนตรคีนเดิมพน้จำกกำร
ด ำรงต ำแหน่งไป ก็ถอืได้ว่ำเป็นกำรด ำรงต ำแหน่งหนึ่งวำระแล้ว (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรื่องเสรจ็ที ่๖๓๐/๒๕๔๘) 

๕๘ มำตรำ ๔๘ อฎัฐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕๙ มำตรำ ๔๘ นว แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองนำยกเทศมนตรจีะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงเดียวกับนำยกเทศมนตรทีุกประกำรตำม
มำตรำ ๔๘ นว และมำตรำ ๔๘ เบญจ รองนำยกเทศมนตรจีงึตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิปีบรบิูรณ์ในวนั
เลอืกตัง้เช่นเดยีวกบันำยกเทศมนตร ี(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙๓๕/๒๕๔๗) 
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๘๔ 

มำตรำ ๔๘ ทศ๖๐  ก่อนนำยกเทศมนตรเีขำ้รบัหน้ำที ่ใหป้ระธำนสภำเทศบำล
เรยีกประชุมสภำเทศบำลเพื่อใหน้ำยกเทศมนตรแีถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำล โดยไม่มี
กำรลงมต ิ ทัง้นี้ ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้นำยกเทศมนตร  ี

กรณีที่ไม่มผีู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำลและรองประธำนสภำเทศบำล
หรอืสภำเทศบำลถูกยุบตำมมำตรำ ๒๔ หำกมกีรณีทีส่ ำคญัและจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อย
ให้เนิ่นช้ำไปจะกระทบต่อประโยชน์ส ำคญัของรำชกำรหรือรำษฎร นำยกเทศมนตรจีะ
ด ำเนินกำรไปพลำงก่อนเท่ำที่จ ำเป็นก็ได้ เมื่อได้มกีำรเลือกประธำนสภำเทศบำลแล้ว  
ให้ประธำนสภำเทศบำลเรยีกประชุมสภำเทศบำลเพื่อใหน้ำยกเทศมนตรแีถลงนโยบำย 
โดยไม่มกีำรลงมตภิำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีม่กีำรเลอืกประธำนสภำเทศบำล 

กำรประชุมเพื่อแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีให้กระท ำโดยเปิดเผย  
โดยนำยกเทศมนตรตี้องจดัท ำนโยบำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแจกใหส้มำชกิสภำเทศบำล 
ทุกคนทีม่ำประชุมดว้ย 

หำกนำยกเทศมนตรีไ ม่สำมำรถแถลงนโยบำยต่ อสภำ เทศบำลได้   
ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัแจง้ใหน้ำยกเทศมนตรจีดัท ำนโยบำยแจง้เป็นหนังสอืส่งใหส้มำชกิ
สภำเทศบำลทุกคนภำยในเจด็วนั โดยใหน้ ำวธิกีำรแจง้ค ำสัง่ทำงปกครองเป็นหนังสอืตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบตัิรำชกำรทำงปกครองมำใช้บงัคบัโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ 
ใหถ้อืว่ำนำยกเทศมนตรไีดแ้ถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลแลว้ 

ใหน้ำยกเทศมนตรจีดัท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏบิตังิำนตำมนโยบำยทีไ่ดแ้ถลงไว้
ต่อสภำเทศบำลเป็นประจ ำทุกปี 

ค ำแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีและรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำน 
ใหป้ระกำศไวโ้ดยเปิดเผยทีส่ ำนักงำนเทศบำลดว้ย 

 

มำตรำ ๔๘ เอกำทศ  นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่ง
นำยกเทศมนตรีมอบหมำย มีสิทธิเข้ำประชุมสภำเทศบำลและมสีิทธแิถลงขอ้เท็จจรงิ
ตลอดจนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

 

มำตรำ ๔๘ ทวำทศ  สมำชกิจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชกิ
เท่ำทีม่อียู่มสีทิธเิขำ้ชื่อเสนอญตัตขิอเปิดอภปิรำยทัว่ไปในที่ประชุมสภำเทศบำลเพื่อให้

 
๖๐ มำตรำ ๔๘ ทศ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๘๕ 

นำยกเทศมนตรแีถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงควำมเห็นในปัญหำอนัเกี่ยวกับกำรบรหิำร
รำชกำรเทศบำลโดยไม่มกีำรลงมต ิ

ญตัตติำมวรรคหนึ่งใหย้ื่นต่อประธำนสภำเทศบำล และใหป้ระธำนสภำเทศบำล
ก ำหนดวนัส ำหรบักำรอภิปรำยทัว่ไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่ำห้ำวนัและไม่ช้ำกว่ำสิบห้ำวนั 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัญตัต ิแลว้แจง้ใหน้ำยกเทศมนตรทีรำบ 

 

มำตรำ ๔๘ เตรส๖๑  นำยกเทศมนตรมีอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑)๖๒ ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขดัต่อกฎหมำย และรบัผิดชอบในกำรบริหำร

รำชกำรของเทศบำลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เทศบญัญตั ิและนโยบำย 

(๒)๖๓ สัง่ อนุญำต และอนุมตัเิกีย่วกบัรำชกำรของเทศบำล 

(๓) แต่งตัง้และถอดถอนรองนำยกเทศมนตร ีที่ปรกึษำนำยกเทศมนตร ีและ
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี

(๔) วำงระเบยีบเพื่อใหง้ำนของเทศบำลเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

(๕) รกัษำกำรใหเ้ป็นไปตำมเทศบญัญตั ิ

(๖) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีก่ฎหมำยบญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้และกฎหมำยอื่น 

 

มำตรำ ๔๘ จตุทศ๖๔  นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตร ีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ีต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี้ 

 
๖๑ เมื่อนำยกเทศมนตรไีด้รบัรำยงำนและควำมเหน็ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ว่ำเลขำนุกำร

นำยกเทศมนตร ีกระท ำผดิตำมทีถู่กกล่ำวหำ ประกอบกบัขอ้เทจ็จรงิปรำกฏว่ำมผีูร้่วมกระท ำผดิบำงรำย
ในฐำนควำมผิดเดียวกันและบำงรำยได้ถูกปลดออกจำกรำชกำรแล้ว  นำยกเทศมนตรีจึงมีหน้ำที่   
พจิำรณำใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๔๘ เตรส สัง่ใหเ้ลขำนุกำรนำยกเทศมนตรพีน้จำกกำรด ำรงต ำแหน่งได้ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๗๒/๒๕๕๒) 

๖๒ มำตรำ ๔๘ เตรส (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่  ๑๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๖๓ นำยกเทศมนตรมีอี ำนำจหน้ำที่รบัผดิชอบในกำรบรหิำรรำชกำรของเทศบำลให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย  และมีอ ำน ำจหน้ ำที่ ส ั ง่ อ นุญำตและอ นุมัติ เ กี่ ยวกับ รำชกำรของ เทศบำล  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๐๒/๒๕๔๘) 

๖๔ มำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติเทศบำล (ฉบบัที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๘๖ 

(๑)๖๕ ด ำรงต ำแหน่งหรอืปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดในส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั
หรอืรฐัวสิำหกจิเวน้แต่ต ำแหน่งทีด่ ำรงตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย หรอืเป็นกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีเ่พื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิหรอืตำมนโยบำยของรฐับำล 

(๒) รบัเงนิหรอืประโยชน์ใด ๆ เป็นพเิศษจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั 
หรือรัฐวิสำหกิจ นอกเหนือไปจำกที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ 
ปฏบิตักิบับุคคลในธุรกจิกำรงำนตำมปกต ิ

(๓)๖๖ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสญัญำหรือกิจกำรที่กระท ำหรอืจะกระท ำกบัหรอื
ให้แก่เทศบำลนัน้หรอืมส่ีวนได้เสยีในสญัญำหรอืกิจกำรที่กระท ำหรอืจะกระท ำกบัหรอื

 
๖๕ มำตรำ ๔๘ จตุทศ (๑) แก้ไขเพิ่มติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่  ๑๔)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะกรรมกำรสถำนศกึษำตำมมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรฯ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นอิสระจำกสถำนศึกษำและไม่เป็นส่วนหนึ่งใน
สถำนศกึษำ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรสถำนศกึษำจงึมใิช่กำรด ำรงต ำแหน่งในส่วน
รำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรอืรฐัวสิำหกจิ และกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศกึษำก็มใิช่
เป็นกำรปฏบิตัหิน้ำที่อื่นใดในส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรอืรฐัวสิำหกจิ เมื่อพจิำรณำแล้วว่ำกำร 
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในสถำนศึกษำจึงไม่ถือเป็นกำรด ำรงต ำแหน่งหรอืปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดในส่วน
รำชกำร หน่วยงำนของรฐัหรอืรฐัวสิำหกิจ ตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ (๑) แห่งพระรำชบญัญัตเิทศบำลฯ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๐๖๘๐/๒๕๕๒) 

๖๖ มำตรำ ๔๘ จตุทศ (๓) แก้ไขเพิ่มติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่  ๑๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นำยกเทศมนตรีเคยเป็นผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ได้ด ำเนินงำนตำมสญัญำกับ
เทศบำลต ำบลจนเสร็จสิ้น และได้ลำออกจำกกำรเป็นหุ้นส่วนผู้จดักำรโดยได้แก้ไขทำงทะเบียนแล้ว
ก่อนที่จะลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนำยกเทศมนตรตี ำบล จงึไม่ถอืเป็นผูม้สี่วนได้เสยีในสญัญำที่เทศบำล
เป็นคู่สญัญำ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘/๒๕๔๘) 

ขอ้ตกลงกำรด ำเนินงำนและบรหิำรจดักำรระบบหลกัประกนัสุขภำพในระดบัท้องถิน่หรอื
พื้นที่ระหว่ำงกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์ กับสมำชิกสภำ
เทศบำลนัน้ มลีกัษณะเป็นสญัญำจ้ำงหรอืเป็นกำรท ำงำนให้แก่เทศบำลโดยมกีำรกระท ำในกรณีที่มี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อด ำเนินกำรป้องกนัไขเ้ลอืดออกที่แพร่ระบำดในชุมชน โดยไดน้ ำเงนิทีไ่ดร้บัจำก
กองทุนไปบรหิำรจดักำรตำมที่ก ำหนดไวใ้นหนังสอืเสนอโครงกำรและมหีลกัฐำนกำรรบั -จ่ำยเงนิโดย
ครบถ้วนและชดัเจน  ดงันัน้ กำรท ำข้อตกลงระหว่ำงสมำชิกสภำเทศบำลกับเทศบำลเมอืงอุตรดิตถ์   
จงึเป็นกำรเขำ้ไปท ำหน้ำที่แทนเทศบำลเพื่อผลกัดนัให้งำนของเทศบำลสำมำรถด ำเนินกำรไปได้ และ
มใิช่เป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะสญัญำจำ้งหรอืเป็นกำรท ำงำนใหแ้ก่เทศบำลโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อหำ
ประโยชน์จำกเทศบำลเมอืงอุตรดติถ์ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๘๒/๒๕๕๒) 

 (มตี่อหน้ำถดัไป) 
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๘๗ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมพีฤตกิำรณ์แสดงใหเ้หน็ว่ำเป็นกำรต่ำงตอบ
แทนหรอืเอือ้ประโยชน์ส่วนตนระหว่ำงกนั  ทัง้นี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

บทบญัญัติตำมมำตรำนี้มใิห้ใช้บงัคบักับกรณีที่บุคคลดงักล่ำวตำมวรรคหนึ่ง
ได้รบัเบี้ยหวดับ ำเหน็จบ ำนำญหรอืเงนิปีพระบรมวงศำนุวงศ์ หรอืเงนิอื่นใดในลกัษณะ
เดียวกัน และมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่ำวตำมวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทน 
ค่ำเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมำธิกำรของรัฐสภำหรือ
วุฒสิภำหรอืสภำผู้แทนรำษฎรหรอืสภำเทศบำลหรอืสภำท้องถิ่นอื่น หรอืกรรมกำรที่มี
กฎหมำยบญัญตัใิหเ้ป็นโดยต ำแหน่ง 

ใหน้ ำควำมใน (๓) มำใชบ้งัคบัแก่สมำชกิสภำเทศบำลดว้ยโดยอนุโลม๖๗ 

 

มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ๖๘  นำยกเทศมนตรพีน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ถงึครำวออกตำมวำระ 

(๒) ตำย 

(๓)๖๙ ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๖๖) 

เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรำกฏว่ำผูว้่ำรำชกำรได้ด ำเนินกำรตำมค ำวนิิจฉัยของศำลปกครองสูงสุด
ประกอบกบัค ำสัง่ของศำลปกครอง โดยออกค ำสัง่ใหน้ำยกเทศมนตรพีน้จำกต ำแหน่ง ตัง้แต่วนัที่ ๒๖ 
มกรำคม ๒๕๕๕ และคดถีงึทีสุ่ดแลว้ และคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก็ไดถ้อืเอำวนัทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดั
สัง่ดงักล่ำว เป็นขอ้เทจ็จรงิประกอบกำรวนิิจฉัยสัง่กำรใหถ้อนชื่อของนำยกเทศมนตรอีอกจำกกำรเป็น  
ผู้มสีทิธิสมคัรรบัเลือกตัง้ จึงถือได้ว่ำกำรพน้จำกต ำแหน่ง มผีลตำมวนัดงักล่ำวเป็นที่สุดและไม่มทีำง
เปลีย่นแปลงเป็นอย่ำงอื่นได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙๔๓/๒๕๕๕) 

๖๗ มำตรำ ๔๘ จตุทศ วรรคสำม เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๘ มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เมื่อข้อเท็จจรงิปรำกฏว่ำผูว้่ำรำชกำรได้ด ำเนินกำรตำมค ำวนิิจฉัยของศำลปกครองสูงสุด
ประกอบกบัค ำสัง่ของศำลปกครอง โดยออกค ำสัง่ให้นำยกเทศมนตรพี้นจำกต ำแหน่ง ตัง้แต่วนัที่ ๒๖ 
มกรำคม ๒๕๕๕ และคดถีงึทีสุ่ดแลว้ และคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้กไ็ดถ้อืเอำวนัทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัสัง่
ดงักล่ำว เป็นข้อเท็จจรงิประกอบกำรวนิิจฉัยสัง่กำรใหถ้อนชื่อของนำยกเทศมนตรอีอกจำกกำรเป็นผูม้ี
สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ จึงถือได้ว่ำกำรพ้นจำกต ำแหน่ง มีผลตำมวันดังกล่ำวเป็นที่สุดและไม่มีทำง
เปลีย่นแปลงเป็นอย่ำงอื่นได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙๔๓/๒๕๕๕) 

๖๙ กำรลำออกจำกต ำแหน่งของเทศมนตรจีะสมบูรณ์ต่อเมื่อไดท้ ำใบลำออกเป็นหนังสอืยื่นต่อ
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัโดยไม่จ ำต้องมกีำรตอบรบัแต่ประกำรใด ดงันัน้ เมื่อเทศมนตรไีด้ยื่นใบลำออกต่อ
นำยอ ำเภอแลว้ จงึตอ้งถอืว่ำวนัดงักล่ำวเป็นกำรยื่นใบลำออกต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแลว้ และกำรลำออก
เป็นผลสมบูรณ์ตัง้แต่วนัดงักล่ำว (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๒/๒๕๐๔) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๘๘ 

(๔) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๔๘ เบญจ 

(๕) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๘ จตุทศ 

(๖) รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๖๒ ตร ี
วรรคหำ้ หรอืมำตรำ ๗๓ 

(๗) ถูกจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 

(๘) รำษฎรผู้มีสิทธเิลือกตัง้ในเขตเทศบำลมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่มำลงคะแนนเสียง เห็นว่ำนำยกเทศมนตรีไม่สมควรด ำรง
ต ำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

เมื่อมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัควำมเป็นนำยกเทศมนตรผีูใ้ดสิน้สุดลงตำม (๔) หรอื (๕) 
หรอืเมื่อไดร้บัแจง้จำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำควำมเป็นนำยกเทศมนตรผีูใ้ดสิน้สุด
ลงตำม (๔) ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัสอบสวนใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีม่ขีอ้
สงสยัหรอืไดร้บัแจง้จำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ แล้วแต่กรณี และด ำเนินกำรวนิิจฉัย
ใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัสอบสวนแล้วเสรจ็หรอืวนัที่
ได้รบัผลกำรสอบสวนจำกคณะกรรมกำรสอบสวน แม้ว่ำนำยกเทศมนตรผีูน้ัน้จะไดพ้น้
จำกต ำแหน่งไปแล้วไม่ว่ำดว้ยเหตุใด เวน้แต่เพรำะเหตุตำย หรอืพน้จำกต ำแหน่งไปแลว้
เกนิสองปี ในกรณีทีม่กีำรตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนและไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวน
ให้แล้วเสร็จได้ภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจขยำยเวลำกำร
สอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสำมสิบวนั  ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรสอบสวนและวินิจฉัยให้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง๗๐ 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัวนิิจฉัยว่ำนำยกเทศมนตรพี้นจำกต ำแหน่งตำม 
(๔) หรอื (๕) ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัประกำศค ำวนิิจฉยัใหท้รำบทัว่กนั ไม่ว่ำผูน้ัน้จะไดพ้น้
จำกต ำแหน่งไปก่อนแล้วหรอืไม่ก็ตำม โดยในค ำวนิิจฉัยนัน้ให้ระบุเหตุที่ท ำให้พ้นจำก
ต ำแหน่งไว ้และใหน้ำยกเทศมนตรผีูน้ัน้พน้จำกต ำแหน่งตัง้แต่วนัทีม่เีหตุตำม (๔) หรอื 
(๕) แต่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรบัค่ำตอบแทนทีไ่ดก้ระท ำไปก่อนวนัทีม่กีำร
ประกำศค ำวินิจฉัย ถ้ำในขณะที่ประกำศค ำวินิจฉัยดงักล่ำวผู้นัน้ก ำลงัด ำรงต ำแหน่ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่นอนัเป็นผลจำกกำรเลือกตัง้ต่ำงวำระหรือต่ำง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่กนั ใหผู้น้ัน้พน้จำกต ำแหน่งทีก่ ำลงัด ำรงอยู่ดว้ย และในกรณี
ทีเ่ป็นผลใหถู้กหำ้มใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืใชส้ทิธเิลอืกตัง้ ใหถ้อืว่ำวนัทีป่ระกำศค ำ

 
๗๐ มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที่ ๑๔)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๘๙ 

วินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลำต้องห้ำมดังกล่ำว  ทัง้นี้ ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดัตำมมำตรำนี้ใหเ้ป็นทีสุ่ด๗๑ 

ในระหว่ำงที่ไม่มีนำยกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบำลปฏิบัติห น้ำที่ของ
นำยกเทศมนตรีเท่ำที่จ ำเป็นได้เป็นกำรชัว่ครำวจนถึงวันประกำศผลกำรเลือกตัง้
นำยกเทศมนตร๗ี๒ 

 

มำตรำ ๔๘ โสฬส  รองนำยกเทศมนตรพีน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) นำยกเทศมนตรพีน้จำกต ำแหน่ง 

(๒) นำยกเทศมนตรมีคี ำสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

(๓) ตำย 

(๔) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อนำยกเทศมนตร ี

(๕)๗๓ ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๔๘ นว 

(๖) กระท ำกำรฝ่ำฝืนตำมมำตรำ ๔๘ จตุทศ 

(๗) ถูกจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 

(๘) รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพจิำรณำสอบสวนและสัง่ให้ออกจำก
ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๗๓ 

ใหน้ ำควำมใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มำใชบ้งัคบักบักำรพน้จำกต ำแหน่ง
ของทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรแีละเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรดีว้ยโดยอนุโลม๗๔ 

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสำม มำใชบ้งัคบัแก่รอง
นำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีด้วยโดย
อนุโลม๗๕ 

 

มำตรำ ๔๘ สตัตรส  ให้นำยกเทศมนตรคีวบคุมและรบัผดิชอบในกำรบรหิำร
กจิกำรของเทศบำลและเป็นผูบ้งัคบับญัชำพนักงำนเทศบำลและลูกจำ้งเทศบำล 

 

 
๗๑ มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสำม แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๒ มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสี ่เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๓ มำตรำ ๔๘ โสฬส (๕) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๗๔ มำตรำ ๔๘ โสฬส วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิเทศบำล (ฉบบัที่ ๑๒) .
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๗๕ มำตรำ ๔๘ โสฬส วรรคสำม แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติเทศบำล (ฉบบัที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๙๐ 

มำตรำ ๔๘ อฏัฐำรส  เทศบำลแบ่งส่วนรำชกำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส ำนักปลดัเทศบำล 

(๒) ส่วนรำชกำรอื่นตำมทีน่ำยกเทศมนตรปีระกำศก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบ
ของกระทรวงมหำดไทย 

กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักปลัดเทศบำลและส่วนรำชกำรอื่น 
ตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมทีน่ำยกเทศมนตรปีระกำศก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของ
กระทรวงมหำดไทย 

 

มำตรำ ๔๘ เอกูนวสีติ  ให้มปีลดัเทศบำลคนหนึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชำพนักงำน
เทศบำลและลูกจำ้งเทศบำลรองจำกนำยกเทศมนตร ีและรบัผดิชอบควบคุมดูแลรำชกำร
ประจ ำของเทศบำลให้เป็นไปตำมนโยบำย และมีอ ำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่มีกฎหมำย
ก ำหนดหรอืตำมทีน่ำยกเทศมนตรมีอบหมำย 

กำรบรหิำรงำนบุคคลของเทศบำลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๔๘ วีสติ  อ ำนำจหน้ำที่ในกำรสัง่หรือกำรปฏิบัติรำชกำรของ 
รองนำยกเทศมนตร ีใหเ้ป็นไปตำมทีน่ำยกเทศมนตรมีอบหมำย 

ในกรณีที่นำยกเทศมนตรีไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้รองนำยกเทศมนตรี 
ตำมล ำดบัที่นำยกเทศมนตรจีดัไวเ้ป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มรีองนำยกเทศมนตรี
หรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้ใหป้ลดัเทศบำลเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

อ ำนำจในกำรสัง่  กำรอนุญำต กำรอนุมัติ  หรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่
นำยกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ขอ้บญัญตั ิเทศบญัญตั ิหรอืค ำสัง่ใด หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องใด ถำ้กฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือค ำสัง่นัน้ หรือมติของคณะรัฐมนตรี 
ในเรื่องนัน้ไม่ไดก้ ำหนดในเรื่องกำรมอบอ ำนำจไวเ้ป็นอย่ำงอื่น นำยกเทศมนตรอีำจมอบ
อ ำนำจโดยท ำ เ ป็นหนั งสือ ให้รองนำยกเทศมนตรีเ ป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน
นำยกเทศมนตรกีไ็ด ้แต่ถำ้มอบใหป้ลดัเทศบำลหรอืรองปลดัเทศบำลปฏบิตัริำชกำรแทน 
ใหท้ ำเป็นค ำสัง่และประกำศใหป้ระชำชนทรำบ 

กำรปฏิบตัิรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรตีำมวรรคสำม ต้องกระท ำภำยใต้กำร
ก ำกบัดแูลและกรอบนโยบำยทีน่ำยกเทศมนตรกี ำหนดไว ้

 

มำตรำ ๔๘ เอกวสีต ิ ในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ใหน้ำยกเทศมนตร ีรองนำยกเทศมนตรี 
และพนักงำนเทศบำลเป็นเจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๙๑ 

มำตรำ ๔๘ ทวำวสีต ิ ถ้ำในเขตเทศบำลใด รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
เห็น เ ป็นกำรสมควรให้นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ปลัด เ ทศบำล  
รองปลดัเทศบำล หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรในเขตเทศบำลนัน้มอี ำนำจเปรยีบเทียบคดี
ละเมดิเทศบญัญตัไิด ้ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ในกำรเปรยีบเทยีบคดตีำมวรรคหนึ่ง ให้น ำบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมำย 
วธิพีจิำรณำควำมอำญำมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เมื่อได้เปรยีบเทยีบคดใีดแล้ว ให้รบีส่ง
บนัทกึกำรเปรยีบเทยีบพร้อมด้วยส ำนวนไปยงัพนักงำนสอบสวนผู้รบัผดิชอบแห่งเขต
ท้องที่ซึ่งเทศบำลนัน้ตัง้อยู่เพื่อด ำเนินกำรต่อไปตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ  
ควำมอำญำโดยไม่ชกัชำ้ 

 

มำตรำ ๔๘ เตวสีติ๗๖  เมื่อพ้นก ำหนดเวลำหนึ่งปีนับแต่วนัทีไ่ด้มปีระกำศกระ
ทรวงมหำดไทยยกฐำนะทอ้งถิน่ใดเป็นเทศบำลแล้ว ให้นำยกเทศมนตรมีอี ำนำจหน้ำที่
อย่ำงเดยีวกบัอ ำนำจหน้ำทีข่องก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน บรรดำที่บญัญตัิไวใ้นกฎหมำยว่ำ
ด้ ว ย ลั ก ษณ ะ ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ที่  ห รื อ ก ฎ ห ม ำ ย อื่ น   ทั ้ง นี้  ต ำ ม ที่ ก ำ ห น ด 
ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เทศบำลต ำบลใดมีทัง้นำยกเทศมนตรี และก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน  
ผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้น แพทยป์ระจ ำต ำบล และสำรวตัรก ำนัน ใหบุ้คคลดงักล่ำวมอี ำนำจหน้ำที่
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งทีห่รอืกฎหมำยอื่นในเขตเทศบำลต ำบลตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 

 
๗๖ มำตรำ ๔๘ เตวสีต ิแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มำตรำ ๒๘ ตร ีแห่งพระรำชบญัญัตลิกัษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ มุ่งประสงค์ให้
คณะกรรมกำรหมู่บำ้นประกอบไปดว้ยบุคคลจำกภำคส่วนต่ำง ๆ มำประกอบกนัขึน้ โดยมผีูใ้หญ่บำ้นท ำ
หน้ำที่ประธำน และให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำกลุ่มหมู่บ้ำน สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และผู้ที่นำยอ ำเภอแต่งตัง้  ซึ่งคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรครบถว้นตำมทีก่ ำหนด ดงันัน้ เมื่อผูใ้หญ่บำ้นและผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้นในเขตเทศบำลตอ้งพน้
จำกต ำแหน่งและหน้ำที่โดยผลของมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำลฯ ผู้ใหญ่บ้ำนและผู้ช่วย
ผูใ้หญ่บำ้นนัน้จงึตอ้งพน้จำกต ำแหน่งประธำนและกรรมกำรในคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนดว้ย อนัมผีลท ำให้
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนไม่ครบถ้วน กรรมกำรที่เหลืออยู่จึงไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่เป็น
คณะกรรมกำรหมู่บำ้นได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๙/๒๕๕๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๙๒ 

มำตรำ ๔๘ จตุวีสติ๗๗  เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของ
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำร
นำยกเทศมนตร ีใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๘ ปัญจวีสติ  ในกรณีที่บทบัญญัติมำตรำใดในพระรำชบัญญัตินี้
กล่ำวถึงคณะเทศมนตรี ให้หมำยถึงนำยกเทศมนตรี บทบัญญัติมำตรำ ใดกล่ำวถึง
เทศมนตร ีให้หมำยถึงรองนำยกเทศมนตร ีเว้นแต่บทบญัญตัิมำตรำใดมขีอ้ควำมเป็น
อย่ำงเดยีวกนัหรอืขดัแยง้กนักบับทบญัญตัใินบทนี้ ใหใ้ชบ้ทบญัญตัใินบทนี้แทน 

บรรดำบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิเทศบญัญตั ิ
ประกำศ หรือค ำสัง่ใดที่อ้ำงถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีให้ถือว่ำบทบญัญัติแห่ง
กฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิเทศบญัญตั ิประกำศ หรอืค ำสัง่นัน้ อ้ำงถงึ
นำยกเทศมนตรตีำมบทนี้  ทัง้นี้ เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัแิห่งบทนี้ 

 

ส่วนที ่๓ 

หน้ำทีข่องเทศบำล 

   
 

บทที ่๑ 

เทศบำลต ำบล 

   
 

มำตรำ ๔๙๗๘  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๕๐๗๙  ภำยใต้บงัคบัแห่งกฎหมำย เทศบำลต ำบลมหีน้ำทีต่อ้งท ำในเขต
เทศบำลดงัต่อไปนี้ 

(๑) รกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยของประชำชน 

  

 
๗๗ มำตรำ ๔๘ จตุวสีต ิแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๗๘ มำตรำ ๔๙ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๗๙ มำตรำ ๕๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๓๖ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวำคม 
พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 

เทศบำลมีหน้ำที่ต้องท ำหรืออำจจัดท ำกิจกำรใด ๆ ในเขตเทศบำล แต่ไม่มีอ ำนำจใช ้
เทศบญัญตันิอกเขตเทศบำลได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๘๘/๒๕๒๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๙๓ 

(๒)๘๐ ใหม้แีละบ ำรุงทำงบกและทำงน ้ำ 

(๒/๑)๘๑ รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรดูแลกำรจรำจร และ
ส่งเสรมิ สนับสนุนหน่วยงำนอื่นในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว 

(๓)๘๒ รกัษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทัง้กำร
ก ำจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

(๔) ป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ 

(๕) ใหม้เีครื่องใชใ้นกำรดบัเพลงิ 

(๖)๘๓ จดักำร ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรจดักำรศกึษำ ศำสนำ และกำรฝึกอบรม 
ใหแ้ก่ประชำชน รวมทัง้กำรจดักำรหรอืสนับสนุนกำรดแูลและพฒันำเดก็เลก็ 

(๗)๘๔ ส่งเสรมิกำรพฒันำสตร ีเดก็ เยำวชน ผูส้งูอำยุ และผูพ้กิำร 

(๘)๘๕ บ ำรุงศลิปะ จำรตีประเพณี ภูมปัิญญำท้องถิ่น และวฒันธรรมอนัดขีอง
ทอ้งถิน่ 

(๙)๘๖ หน้ำทีอ่ื่นตำมทีก่ฎหมำยบญัญตัใิหเ้ป็นหน้ำทีข่องเทศบำล 

กำรปฏบิตังิำนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่องเทศบำลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชำชนโดยใช้วธิกีำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ีและให้ค ำนึงถึงกำรมส่ีวนร่วมของ

 
๘๐ สะพำนที่จงัหวดัเชยีงรำยใหส้รำ้งขึน้เพื่อทดแทนสะพำนเดมิถอืเป็นสำธำรณประโยชน์ที่

อยู่ในควำมดูแลของเขตเทศบำลและย่อมเป็นทรพัย์สนิที่เทศบำลต้องดูแลรบัผดิชอบตำมมำตรำ  ๕๐ 
แม้ว่ำเงนิงบประมำณที่ก่อสร้ำงนัน้จะเกิดจำกกำรสนับสนุนของกรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย  
ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้ำที่เหนือทรัพย์สินแก่กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแต่อย่ำงใด 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๐๑/๒๕๔๘) 

๘๑ มำตรำ ๕๐ (๒/๑) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๒ เทศบำลต ำบลจดัซื้อที่ดินมำเพื่อใช้เป็นสถำนที่ฝังกลบขยะซึ่งเป็นกำรจดัระบบบริกำร

สำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในเขตเทศบำลที่ดนิดงักล่ำวจึงเป็นทรพัย์สนิที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของเทศบำลโดยเฉพำะตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิ หำกเทศบำลประสงคจ์ะโอนขำยใหแ้ก่เอกชนกต็อ้ง
เสนอเป็นร่ำงพระรำชบญัญตัเิพื่อโอนทีด่นิดงักล่ำวตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๙๕/๒๕๔๘) 

๘๓ มำตรำ ๕๐ (๖) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เทศบำลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรส่งเสริมกำรศึกษำโดยกำรสนับสนุนหรือด ำเนินกำรใด ๆ  
ที่เป็นประโยชน์แก่กำรศกึษำในเทศบำลได ้ดงันัน้ กำรที่เทศบำลจะด ำเนินกำรสนับสนุนเครื่องมอื วสัดุ 
หรอือุปกรณ์เพื่อส่งเสรมิกำรศกึษำใหแ้ก่โรงเรยีนในสงักดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พื้นฐำน
ทีย่งัไม่ไดถ้่ำยโอนมำสงักดัเทศบำลนัน้จงึสำมำรถกระท ำได ้(เรื่องเสรจ็ที ่๗๓๓/๒๕๕๑) 

๘๔ มำตรำ ๕๐ (๗) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๕ มำตรำ ๕๐ (๘) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๖ มำตรำ ๕๐ (๙) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๙๔ 

ประชำชนในกำรจดัท ำแผนพฒันำเทศบำล กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจดัจ้ำง  
กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร  ทัง้นี้  
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรนัน้ และหลกัเกณฑ์และวิธีกำร 
ทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด๘๗ 

 

มำตรำ ๕๑๘๘  ภำยใตบ้งัคบัแห่งกฎหมำย เทศบำลต ำบลอำจจดัท ำกจิกำรใด ๆ 
ในเขตเทศบำล ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใหม้นี ้ำสะอำดหรอืกำรประปำ 

(๒) ใหม้โีรงฆำ่สตัว์ 
(๓) ใหม้ตีลำด ท่ำเทยีบเรอืและท่ำขำ้ม 

(๔) ใหม้สุีสำนและฌำปนสถำน 

(๕) บ ำรุงและส่งเสรมิกำรท ำมำหำกนิของรำษฎร 

(๖) ใหม้แีละบ ำรุงสถำนทีท่ ำกำรพทิกัษ์รกัษำคนเจบ็ไข ้

(๗) ใหม้แีละบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรอืแสงสว่ำงโดยวธิอีื่น 

(๘) ใหม้แีละบ ำรุงทำงระบำยน ้ำ 

(๙) เทศพำณิชย ์

 

บทที ่๒ 

เทศบำลเมอืง 

   
 

มำตรำ ๕๒๘๙  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๕๓๙๐  ภำยใต้บงัคบัแห่งกฎหมำย เทศบำลเมอืงมหีน้ำทีต่้องท ำในเขต
เทศบำล ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กจิกำรตำมทีร่ะบุไวใ้นมำตรำ ๕๐ 

(๒) ใหม้นี ้ำสะอำดหรอืกำรประปำ 

(๓) ใหม้โีรงฆำ่สตัว์ 
(๔) ใหม้แีละบ ำรุงสถำนทีท่ ำกำรพทิกัษ์และรกัษำคนเจบ็ไข  ้

(๕) ใหม้แีละบ ำรุงทำงระบำยน ้ำ 

 
๘๗ มำตรำ ๕๐ วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๘๘ มำตรำ ๕๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๘๙ มำตรำ ๕๒ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๙๐ มำตรำ ๕๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
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๙๕ 

(๖) ใหม้แีละบ ำรุงสว้มสำธำรณะ 

(๗) ใหม้แีละบ ำรุงกำรไฟฟ้ำ หรอืแสงสว่ำงโดยวธิอีื่น 

(๘)๙๑ ใหม้กีำรด ำเนินกจิกำรโรงรบัจ ำน ำหรอืสถำนสนิเชื่อทอ้งถิน่ 

(๙) ๙๒จดัระเบยีบกำรจรำจร หรอืร่วมมอืกบัหน่วยงำนอื่นในกำรปฏิบตัิหน้ำที่
ดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๕๔๙๓  ภำยใต้บงัคบัแห่งกฎหมำย เทศบำลเมอืงอำจจดัท ำกจิกำรใด ๆ 
ในเขตเทศบำล ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใหม้ตีลำด ท่ำเทยีบเรอืและท่ำขำ้ม 

(๒) ใหม้สุีสำนและฌำปนสถำน 

(๓) บ ำรุงและส่งเสรมิกำรท ำมำหำกนิของรำษฎร 

(๔) ใหม้แีละบ ำรุงกำรสงเครำะหม์ำรดำและเดก็ 

(๕) ใหม้แีละบ ำรุงโรงพยำบำล 

(๖) ใหม้กีำรสำธำรณูปกำร 

(๗) จดัท ำกจิกำรซึง่จ ำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสุข 

(๘) จดัตัง้และบ ำรุงโรงเรยีนอำชวีศกึษำ 

(๙) ใหม้แีละบ ำรุงสถำนทีส่ ำหรบักำรกฬีำและพลศกึษำ 

(๑๐) ใหม้แีละบ ำรุงสวนสำธำรณะ สวนสตัวแ์ละสถำนทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 

(๑๑) ปรบัปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรกัษำควำมสะอำดเรยีบรอ้ยของทอ้งถิน่ 

(๑๒) เทศพำณิชย ์

 

บทที ่๓ 

เทศบำลนคร 

   
 

มำตรำ ๕๕๙๔  (ยกเลกิ) 
 

 
๙๑ โรงรบัจ ำน ำเป็นกจิกำรที่อยู่ในหน้ำที่ที่บงัคบัให้เทศบำลเมอืงและเทศบำลนครต้องท ำใน

เขตเทศบำล เมื่อเทศบำลเป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่น ก็ต้องถอืว่ำสถำนธนำนุบำลอนัเป็นหน่วยงำนของ
เทศบำลเป็นรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ดว้ย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๑๖/๒๕๒๗) 

๙๒ มำตรำ ๕๓ (๙) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๓ มำตรำ ๕๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๙๔ มำตรำ ๕๕ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๙๖ 

มำตรำ ๕๖  ภำยใต้บงัคบัแห่งกฎหมำย เทศบำลนครมีหน้ำที่ต้องท ำในเขต
เทศบำลดงัต่อไปนี้ 

(๑)๙๕ กจิกำรตำมทีร่ะบุไวใ้นมำตรำ ๕๓ 

(๒) ใหม้แีละบ ำรุงกำรสงเครำะหม์ำรดำและเดก็ 

(๓) กจิกำรอย่ำงอื่นซึง่จ ำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสุข 

(๔)๙๖ กำรควบคุมสุขลกัษณะและอนำมยัในร้ำนจ ำหน่ำยอำหำร โรงมหรสพ 
และสถำนบรกิำรอื่น 

(๕)๙๗ จดักำรเกีย่วกบัทีอ่ยู่อำศยัและกำรปรบัปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 

(๖)๙๘ จดัใหม้แีละควบคุมตลำด ท่ำเทยีบเรอื ท่ำขำ้ม และทีจ่อดรถ 

(๗)๙๙ กำรวำงผงัเมอืงและกำรควบคุมกำรก่อสรำ้ง 

(๘)๑๐๐ กำรส่งเสรมิกจิกำรกำรท่องเทีย่ว 

 

มำตรำ ๕๗  เทศบำลนครอำจจดัท ำกจิกำรอื่น ๆ ตำมมำตรำ ๕๔ ได ้

 

บทที ่๓ ทว ิ

กำรท ำกำรนอกเขตเทศบำล 

และกำรท ำกำรร่วมกบับุคคลอื่น๑๐๑ 

   
 

มำตรำ ๕๗ ทว ิ เทศบำลอำจท ำกจิกำรนอกเขต เมื่อ 

 
๙๕ เมื่อเทศบำลมหีน้ำทีใ่นกำรจดัใหม้กีำรประปำในเขตเทศบำลตำมมำตรำ ๕๓ และมำตรำ ๕๖ 

ทั ้งนี้  กำรประกอบกิจกำรประปำของเทศบำลจึงไม่ต้องได้ร ับอนุญำตหรือได้ร ับสัมปทำน  
จำกรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ 
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๖ แห่งของประกำศคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๕๘ 
สมัปทำนที่เทศบำลได้ท ำไวจ้งึไม่อำจใช้บงัคบัได้ เทศบำลจงึมอี ำนำจด ำเนินกำรปรบัปรุงอตัรำค่ำบรกิำร
ป ร ะ ป ำ ไ ด้ เ อ ง โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต ำ ม เ งื่ อ น ไ ข ใ น สั ม ป ท ำ น ดั ง ก ล่ ำ ว แ ต่ อ ย่ ำ ง ใ ด  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๓๒/๒๕๔๖) 

๙๖ มำตรำ ๕๖ (๔) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๗ มำตรำ ๕๖ (๕) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๘ มำตรำ ๕๖ (๖) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๙ มำตรำ ๕๖ (๗) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐๐ มำตรำ ๕๖ (๘) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐๑ บทที ่๓ ทว ิกำรท ำกำรนอกเขตเทศบำลและกำรท ำกำรร่วมกบับุคคลอื่น มำตรำ ๕๗ ทว ิ
ถงึ มำตรำ ๕๗ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๙๗ 

(๑) กำรนัน้จ ำเป็นต้องท ำและเป็นกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรที่ด ำเนินตำม
อ ำนำจหน้ำทีอ่ยู่ภำยในเขตของตน 

(๒) ไดร้บัควำมยนิยอมจำกสภำเทศบำล คณะกรรมกำรสุขำภบิำล สภำจงัหวดั 
หรอืสภำต ำบลแห่งทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และ 

(๓) ไดร้บัอนุมตัจิำกรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 

มำตรำ ๕๗ ตรี  เทศบำลอำจท ำกำรร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตัง้บริษัทจ ำกดั 
หรอืถอืหุน้ในบรษิทัจ ำกดั เมื่อ 

(๑) บริษัทจ ำกัดนั ้นมีวัตถุประสงค์ เฉพำะเพื่ อกิจกำรค้ำขำยอัน เ ป็น
สำธำรณูปโภค 

(๒) เทศบำลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่ำเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของทุนที่บริษัทนัน้ 
จดทะเบียนไว้ ในกรณีที่มีหลำยเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลหรอืสุขำภบิำล ถอืหุน้อยู่ในบรษิทัเดยีวกนัใหน้ับหุน้ทีถ่อืนัน้รวมกนั และ 

(๓) ไดร้บัอนุมตัจิำกรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุน้ทีเ่ทศบำลถอือยู่ในบรษิทัจ ำกดัตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำก
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ควำมใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจ ำกัดที่
เทศบำลร่วมก่อตัง้หรอืถอืหุน้นัน้ ไม่มเีอกชนถอืหุน้อยู่ดว้ย 

 

บทที ่๔ 

สหกำร 

   
 

มำตรำ ๕๘  ถำ้มกีจิกำรใดอนัอยู่ภำยในอ ำนำจหน้ำทีข่องเทศบำลตัง้แต่สองแห่ง
ขึ้นไปที่จะร่วมกันท ำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงยิ่ง ก็ให้จดัตัง้เป็นองค์กำรขึ้นเรียกว่ำ
สหกำร มีสภำพเป็นทบวงกำรเมือง และมีคณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยผู้แทน 
ของเทศบำลทีเ่กีย่วขอ้งอยู่ดว้ย 

กำรจดัตัง้สหกำรจะท ำได้ก็แต่โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำซึ่งจะได้ก ำหนด 
ชื่อ อ ำนำจหน้ำที ่และระเบยีบกำรด ำเนินงำนไว ้

กำรยุบเลกิสหกำรใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎีกำโดยก ำหนดวธิกีำรจดัทรพัย์สนิ
ไวด้ว้ย 
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๙๘ 

มำตรำ ๕๙  สหกำรอำจได้รบัเงนิอุดหนุนจำกรฐับำล และอำจกู้เงนิได้ภำยใต้
บงัคบัมำตรำ ๖๖ (๕) หรอื (๖) 

 

ส่วนที ่๔ 

เทศบญัญตั ิ

   
 

มำตรำ ๖๐๑๐๒  เทศบำลมีอ ำนำจตรำเทศบัญญัติโดยไม่ข ัดหรือแย้งต่อ 
บทกฎหมำยในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) เพื่ อปฏิบัติกำรให้เ ป็นไปตำมหน้ำที่ของเทศบำลที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบญัญตันิี้ 

(๒) เมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้เทศบำลตรำเทศบัญญัติหรือให้มีอ ำนำจ 
ตรำเทศบญัญตั ิ

ในเทศบัญญัตินั ้น จะก ำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้  
แต่หำ้มมใิหก้ ำหนดเกนิกว่ำหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๖๑๑๐๓  เทศพำณิชย์ของเทศบำล ให้ตรำเป็นเทศบญัญตัิ กิจกำรใดที่
เทศบำลมรีำยไดห้รอืผลพลอยไดอ้นัเกดิจำกกำรกระท ำตำมอ ำนำจหน้ำที ่จะไม่ตรำเป็น
เทศบญัญตักิไ็ด ้

 

มำตรำ ๖๑ ทว๑ิ๐๔  ร่ำงเทศบญัญตัจิะเสนอไดก้แ็ต่โดย 

(๑) นำยกเทศมนตร ี

(๒) สมำชกิสภำเทศบำล หรอื 

(๓) รำษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเทศบำลตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเขำ้ชื่อเสนอ
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

ในกรณีที่สมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้เสนอร่ำงเทศบัญญัติต้องมีสมำชิกสภำ
เทศบำลลงนำมรบัรองไม่น้อยกว่ำสองคน 

ร่ำงเทศบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน สมำชิกสภำเทศบำลจะเสนอได้ต่อเมื่อมี 
ค ำรบัรองของนำยกเทศมนตร ี

 
๑๐๒ มำตรำ ๖๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๐๓ มำตรำ ๖๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๓๖ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวำคม 
พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 

๑๐๔ มำตรำ ๖๑ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๙๙ 

 

มำตรำ ๖๑ ตรี๑๐๕  ร่ ำ ง เทศบัญญัติ เกี่ ยวกับกำรเงิน หมำยควำมถึง 
ร่ำงเทศพำณิชย ์หรอืร่ำงเทศบญัญตัวิ่ำดว้ยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวำงระเบียบ  
กำรบงัคบัอนัเกีย่วกบัภำษอีำกร 

(๒) กำรเกบ็รกัษำเงนิ กำรจ่ำยเงนิ หรอืกำรโอนงบประมำณของเทศบำล 

(๓) กำรกูเ้งนิ กำรค ้ำประกนั หรอืกำรใชเ้งนิกู้ 
(๔) กำรคลงั กำรงบประมำณ กำรเงนิ ทรพัย์สนิ กำรจดัหำผลประโยชน์จำก

ทรพัยส์นิ กำรจำ้ง และกำรพสัดุ 
ในกรณีเป็นที่สงสยัว่ำร่ำงเทศบญัญัติใดเป็นร่ำงเทศบญัญัติเกี่ยวกับกำรเงิน 

ทีจ่ะตอ้งมคี ำรบัรองของนำยกเทศมนตร ีใหป้ระธำนสภำเทศบำลเป็นผูว้นิิจฉยั 

 

มำตรำ ๖๒๑๐๖  ภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีส่ภำเทศบำลไดม้มีตเิหน็ชอบดว้ยกบั
ร่ำงเทศบญัญตัใิด ในกรณีเทศบำลต ำบล ใหป้ระธำนสภำเทศบำลส่งร่ำงเทศบญัญตัไิปยงั
นำยอ ำเภอเพื่อส่งไปยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัพจิำรณำ ในกรณีเทศบำลเมอืงและเทศบำลนคร 
ใหป้ระธำนสภำเทศบำลส่งไปยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัพจิำรณำ 

ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตอ้งพจิำรณำร่ำงเทศบญัญตัติำมวรรคหนึ่งใหเ้สรจ็และส่งคนื
ประธำนสภำเทศบำลภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัร่ำงเทศบญัญตันิัน้ ถำ้ผูว้่ำรำชกำร
จงัหวดัไม่พจิำรณำใหแ้ล้วเสร็จภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั
เหน็ชอบดว้ยกบัร่ำงเทศบญัญตัดิงักล่ำว 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเห็นชอบด้วยกับร่ำงเทศบญัญัติตำมวรรคหนึ่ง  
ให้ส่งนำยกเทศมนตรลีงนำมใช้บงัคบัเป็นเทศบญัญตัิต่อไป แต่ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั  
ไม่เหน็ชอบดว้ย ใหส่้งร่ำงเทศบญัญตันิัน้พรอ้มดว้ยเหตุผลคนืไปยงัสภำเทศบำล และให้
สภำเทศบำลพิจำรณำใหม่ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติคืนมำ  
ถำ้สภำเทศบำลมมีตยินืยนัตำมร่ำงเทศบญัญตัเิดมิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำม
ของสมำชิกสภำเทศบำลเท่ำที่มีอยู่ ให้ประธำนสภำเทศบำลส่งร่ำงเทศบัญญัตินัน้ 
ใหน้ำยกเทศมนตรลีงนำมใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญตั ิและแจ้งใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัทรำบ
ต่อไป แต่ถ้ำสภำเทศบำลไม่ยนืยนัภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัร่ำงเทศบญัญตัคินื

 
๑๐๕ มำตรำ ๖๑ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๐๖ มำตรำ ๖๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๑๐๐ 

จำกผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั หรือยืนยนัตำมร่ำงเทศบญัญตัิเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำ 
สองในสำมของสมำชกิสภำเทศบำลเท่ำทีม่อียู่ ใหร้่ำงเทศบญัญตันิัน้เป็นอนัตกไป๑๐๗ 

 

มำตรำ ๖๒ ทว๑ิ๐๘  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๖๒ ตรี๑๐๙  ในกรณีที่สภำเทศบำลไม่รบัหลกักำรแห่งร่ำงเทศบญัญตัิ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรอืเทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ ใหผู้ว้่ำรำชกำร
จงัหวดัตัง้คณะกรรมกำรคณะหนึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนสบิหำ้คน เพื่อพจิำรณำ
หำขอ้ยุตคิวำมขดัแยง้ โดยแก้ไข ปรบัปรุง หรอืยนืยนัสำระส ำคญัในร่ำงเทศบญัญตันิัน้  
ทัง้นี้ ให้ยึดถือหลกัเกณฑ์ตำมกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของ
ทอ้งถิน่และประชำชนเป็นส ำคญั 

คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำลซึ่งสภำ
เทศบำลเสนอจ ำนวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลซึ่ง
นำยกเทศมนตรเีสนอจ ำนวนเจด็คน โดยใหแ้ต่งตัง้ภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีส่ภำเทศบำล
มมีติไม่รบัหลกักำร และให้กรรมกำรทัง้สบิสี่คนร่วมกนัปรกึษำและเสนอบุคคล ซึ่งมไิด้
เป็นนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลคนหนึ่ง ท ำหน้ำที่เป็นประธำน
กรรมกำรดงักล่ำวภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีก่รรมกำรครบจ ำนวนสบิสีค่น 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถเสนอบุคคลที่จะท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรหรือประธำน
กรรมกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง หรือกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำร 
ไม่ปฏิบัติ หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตัง้บุคคลซึ่งมิได้เป็น
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำลท ำหน้ำที่กรรมกำรหรือประธำน
กรรมกำรดงักล่ำวใหค้รบตำมจ ำนวน 

ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งพิจำรณำร่ำงเทศบญัญัติให้แล้วเสร็จภำยใน 
สิบห้ำวันนับตัง้แต่วันที่ได้แต่งตัง้ประธำนกรรมกำรในครำวแรก แล้วรำยงำนต่อ 
ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่สำมำรถพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน

 
๑๐๗ มำตรำ ๖๒ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๐๘ มำตรำ ๖๒ ทว ิยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๐๙ มำตรำ ๖๒ ตร ีแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๑๐๑ 

ระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ประธำนกรรมกำรรวบรวมผลกำรพิจำรณำแล้ววินิจฉัยชี้ขำด
โดยเรว็ แลว้รำยงำนต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัส่งร่ำงเทศบญัญตัทิีผ่่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร
หรอืประธำนกรรมกำรในวรรคสีใ่หน้ำยกเทศมนตรโีดยเรว็ แล้วใหน้ำยกเทศมนตรเีสนอ
ร่ำงเทศบญัญตัิดงักล่ำวต่อสภำเทศบำลตำมมำตรำ ๖๑ ทวิ ภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัร่ำงเทศบญัญตัจิำกผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั หำกนำยกเทศมนตรไีม่เสนอร่ำงเทศบญัญตันิัน้
ต่อสภำเทศบำลภำยในเวลำที่ก ำหนด ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัรำยงำนต่อรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยเพื่อสัง่ใหน้ำยกเทศมนตรพีน้จำกต ำแหน่ง 

 

มำตรำ ๖๒ จัตวำ๑๑๐  ให้สภำเทศบำลพิจำรณำร่ำงเทศบญัญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยตำมมำตรำ ๖๒ ตร ีวรรคหำ้ ใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัร่ำง
เทศบญัญตัิจำกนำยกเทศมนตร ีหำกสภำเทศบำลพจิำรณำไม่แล้วเสร็จภำยในก ำหนด
หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตรำเทศบัญญัตินัน้ ให้ร่ำงเทศบัญญัตินัน้ตกไป และให้ใช้ 
เทศบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณปีที่แล้วไปพลำงก่อน ในกรณีเช่นว่ำนี้  
ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเสนอรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยใหม้คี ำสัง่ยุบสภำเทศบำล 

ในกำรพจิำรณำร่ำงเทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยของสภำเทศบำล กำรเสนอ 
กำรแปรญตัต ิหรอืกำรกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ ทีม่ผีลใหส้มำชกิมส่ีวนไม่ว่ำโดยตรงหรอื
โดยออ้มในกำรใชง้บประมำณรำยจ่ำย จะกระท ำมไิด ้

 

มำตรำ ๖๓  นอกจำกทีไ่ดม้กีฎหมำยบญัญตัไิวเ้ป็นอย่ำงอื่น เทศบญัญตันิัน้ให้
ใช้บงัคบัได้ เมื่อประกำศไว้โดยเปิดเผยที่ส ำนักงำนเทศบำลแล้วเจ็ดวนั เว้นแต่ในกรณี
ฉุกเฉิน ถ้ำมคีวำมระบุไว้ในเทศบญัญตัินัน้ว่ำให้ใช้บงัคบัทนัท ีก็ให้ใช้บงัคบัในวนัที่ได้
ประกำศนัน้ 

 

มำตรำ ๖๔  ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภำเทศบำลให้ทนัท่วงทมีไิด้ 
คณะเทศมนตรอีำจออกเทศบญัญตัิชัว่ครำวได้เมื่อได้รบัอนุมตัจิำกผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั 
และเมื่อไดป้ระกำศไวโ้ดยเปิดเผยทีส่ ำนักงำนเทศบำลแลว้กใ็หใ้ชบ้งัคบัได้ 

 
๑๑๐ มำตรำ ๖๒ จตัวำ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

กำรเสนอญตัตริ่ำงเทศบญัญตังิบประมำณจะตอ้งมนีำยกเทศมนตรเีป็นผูเ้สนอ กำรที่สภำ
เทศบำลได้ด ำเนินกำรพจิำรณำร่ำงเทศบญัญัตงิบประมำณที่นำยกเทศมนตรไีด้งดเสนอไปแล้วนัน้จงึ
เป็นกำรด ำเนินกำรทีไ่ม่ถูกตอ้ง (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๕๗/๒๕๒๕) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๐๒ 

ในกำรประชุมสภำเทศบำลครำวต่อไป ให้น ำเทศบญัญตัิชัว่ครำวนัน้เสนอต่อ
สภำเทศบำลเพื่ออนุมัติ ถ้ำสภำเทศบำลอนุมัติแล้ว เทศบัญญัติชัว่ครำวนัน้ก็เป็น  
เทศบัญญัติต่อไป ถ้ำสภำเทศบำลไม่อนุมัติ เทศบัญญัติชัว่ครำวนัน้ก็เป็นอันตกไป  
แต่ทัง้นี้ไม่กระทบถงึกจิกำรทีไ่ดเ้ป็นไปในระหว่ำงทีใ่ชเ้ทศบญัญตัชิัว่ครำวนัน้ 

ค ำอนุมตัแิละไม่อนุมตัขิองสภำเทศบำลทีก่ล่ำวนี้ ใหท้ ำเป็นเทศบญัญตัิ 
 

ส่วนที ่๕ 

กำรคลงัและทรพัยส์นิของเทศบำล 

   
 

มำตรำ ๖๕  งบประมำณประจ ำปีของเทศบำลต้องตรำขึ้นเป็นเทศบัญญัติ  
ถำ้เทศบญัญตังิบประมำณออกไม่ทนัปีใหม่ ใหใ้ชเ้ทศบญัญตังิบประมำณปีก่อนนัน้ไปพลำง 

ถ้ำในปีใดจ ำนวนเงนิซึ่งได้อนุญำตไวต้ำมงบประมำณปรำกฏว่ำไม่พอส ำหรบั
กำรใช้จ่ำยประจ ำปีก็ดี หรือมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องตัง้รำยรับหรือรำยจ่ำยขึ้นใหม่ใน
ระหว่ำงปีกด็ ีใหต้รำขึน้เป็นเทศบญัญตังิบประมำณเพิม่เตมิ 

 

มำตรำ ๖๖๑๑๑  เทศบำลอำจมรีำยไดด้งัต่อไปนี้ 
(๑) ภำษอีำกรตำมแต่จะมกีฎหมำยก ำหนดไว ้

(๒) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรบั ตำมแต่จะมกีฎหมำยก ำหนดไว้ 
(๓) รำยไดจ้ำกทรพัยส์นิของเทศบำล 

(๔) รำยไดจ้ำกกำรสำธำรณูปโภคและเทศพำณิชย์ 
(๕) พนัธบตัร หรอืเงนิกู ้ตำมแต่จะมกีฎหมำยก ำหนดไว้ 
(๖) เงนิกูจ้ำกกระทรวง ทบวง กรม องคก์ำร หรอืนิตบิุคคลต่ำง ๆ 

(๗) เงนิอุดหนุนจำกรฐับำลหรอืองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๘) เงนิและทรพัยส์นิอย่ำงอื่นทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๙) รำยไดอ้ื่นใดตำมแต่จะมกีฎหมำยก ำหนดไว ้

 
๑๑๑ มำตรำ ๖๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 

กำรจ่ำยเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก ำหนดให้มรีำยจ่ำยนอกเหนือไปจำกที่
กฎหมำยก ำหนดมไิด้ หำกนอกเหนือจำกรำยจ่ำยที่ระบุไว้และกระทรวงมหำดไทยเห็นสมควรใหจ้่ำย 
กระทรวงมหำดไทยมีอ ำนำจในกำรออกระเบียบเพื่อเพิ่มประเภทรำยจ่ำยขึ้นได้เป็นรำยกรณี   
ส่วนเมื่อมีกำรก ำหนดรำยกำรใดให้เ ป็นรำยจ่ำยแล้ว  ผู้มีอ ำนำจในกำรสัง่จ่ำยหรือก ำหนด 
หลัก เ กณฑ์ ใ น ก ำ ร จ่ ำ ย จึ ง จ ะ ไ ปด ำ เ นิ น ก ำ ร จ่ ำ ย ห รื อ ก ำ ห นดหลัก เ กณฑ์ ก ำ ร จ่ ำ ย ไ ด้   
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๖๕/๒๕๕๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๐๓ 

กำรกู้เงนิตำม (๖) เทศบำลจะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รบัอนุญำตจำกสภำเทศบำล 
และไดร้บัอนุมตัจิำกรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยแลว้ 

 

มำตรำ ๖๗๑๑๒  เทศบำลอำจมรีำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิเดอืน 

(๒) ค่ำจำ้ง 

(๓) เงนิตอบแทนอื่น ๆ 

(๔) ค่ำใชส้อย 

(๕) ค่ำวสัดุ 
(๖) ค่ำครุภณัฑ ์

(๗) ค่ำทีด่นิ สิง่ก่อสรำ้ง และทรพัยส์นิอื่น ๆ 

(๘) เงนิอุดหนุน 

(๙)๑๑๓ รำยจ่ำยอื่นใดทีจ่ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรปฏบิตัติหิน้ำทีห่รอืตำมขอ้ผูกพนั 
หรอืรำยจ่ำยตำมทีม่กีฎหมำยหรอืระเบยีบของกระทรวงมหำดไทยก ำหนดไว้ 

 
๑๑๒ มำตรำ ๖๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 

กำรจ่ำยเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะก ำหนดใหม้รีำยจ่ำยนอกเหนือไปจำกที่
กฎหมำยก ำหนดมไิด้ หำกนอกเหนือจำกรำยจ่ำยที่ระบุไว้และกระทรวงมหำดไทยเห็นสมควรใหจ้่ำย 
กระทรวงมหำดไทยมอี ำนำจในกำรออกระเบยีบเพื่อเพิม่ประเภทรำยจ่ำยขึน้ได้เป็นรำยกรณี  ส่วนเมื่อมี
กำรก ำหนดรำยกำรใดใหเ้ป็นรำยจ่ำยแลว้ ผูม้อี ำนำจในกำรสัง่จ่ำยหรอืก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรจ่ำยจงึ
จะไปด ำเนินกำรจ่ำยหรือก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยได้  (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรื่องเสรจ็ที ่๑๖๕/๒๕๕๖) 

มำตรำ ๖๗ ได้ก ำหนด ให้เทศบำลอำจมีรำยจ่ำยอื่นใดตำมข้อผูกพันหรือตำมที่มี
กฎหมำยหรอืระเบยีบของกระทรวงมหำดไทยก ำหนดไวไ้ด้  ดงันัน้ ในกรณีทีก่ระทรวงมหำดไทยเหน็ว่ำ
เทศบำลสมควรมรีำยจ่ำยอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจกำรของเทศบำล และไม่ได้รวมอยู่ใน (๑) ถึง (๘) ของ
มำตรำ ๖๗ และมิใช่รำยจ่ำยอื่นใดตำมข้อผูกพัน  กระทรวงมหำดไทยก็อำจออกระเบียบของ
กระทรวงมหำดไทยก ำหนดให้เทศบำลมีรำยจ่ำยนั ้นได้  (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรื่องเสรจ็ที ่๔๕๘/๒๕๕๓) 

๑๑๓ มำตรำ ๖๗ (๙) วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กำรใช้จ่ำยเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องมกีฎหมำยก ำหนดไวโ้ดยเฉพำะ 
เมื่อยงัไม่มกีฎหมำยก ำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงทนำยควำมไว้ จงึไม่สำมำรถจ่ำยเงนิงบประมำณเพื่อ
เป็นค่ำจ้ำงทนำยควำมได้ กระทรวงมหำดไทยต้องด ำเนินกำรออกระเบียบโดยอำศัยอ ำนำจตำม
กฎหมำยมำตรำ ๖๗ (๙) เพื่อก ำหนดรำยจ่ำยอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินคดีโดยจ้ำงทนำยควำม 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๔๙/๒๕๕๐)  

 (มตี่อหน้ำถดัไป) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๐๔ 

กำรจ่ำยเงนิของเทศบำลตำมวรรคหนึ่ง หรอืกำรน ำเงนิของกิจกำรที่เทศบำล
เป็นเจ้ำของหรอืเป็นหุ้นส่วนหรอืถือหุ้นในกิจกำรนัน้ ไปใช้จ่ำยเพื่อกำรฝึกอบรมหรอืดู
งำนในต่ำงประเทศของนำยกเทศมนตร ีรองนำยกเทศมนตร ีที่ปรกึษำนำยกเทศมนตร ี
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ีประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล หรอืสมำชกิ
สภำเทศบำล จะกระท ำมไิด ้เวน้แต่เป็นกรณีทีม่ขีอ้ตกลงหรอืควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศหรอืกำรฝึกอบรมซึ่งจดัโดยหน่วยงำนของรฐัทีก่ ำหนดใหม้กีำรฝึกอบรม
หรอืดงูำนในต่ำงประเทศ  ทัง้นี้ ตำมทีก่ระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด๑๑๔ 

 

มำตรำ ๖๗ ทว๑ิ๑๕  กำรจ่ำยเงนิตำมมำตรำ ๖๗ (๘) และกำรจ่ำยเงนิเพื่อกำรลงทุน 
เทศบำลจะกระท ำได้เมื่อได้รบัควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัด
อนุมตัแิลว้ 

 

มำตรำ ๖๗ ตร๑ี๑๖  กำรจ่ำยเงนิตำมมำตรำ ๖๗ (๙) ถ้ำเป็นกำรช ำระเงนิกู้เมื่อ
ถึงก ำหนดช ำระ เทศบำลจะต้องช ำระเงินกู้นัน้จำกทรพัย์สินของเทศบำลไม่ว่ำจะตัง้
งบประมำณรำยจ่ำยประเภทนี้ไวห้รอืไม่ 

 

มำตรำ ๖๘๑๑๗  กำรจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนแก่ประธำนสภำเทศบำล รองประธำน 
สภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล และกำรจ่ำยเงินค่ำเบี้ยประชุมให้แก่กรรมกำรที่ 
สภำเทศบำลแต่งตัง้ขึน้ ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๑๑๓) 

ระเบียบที่ออกตำมมำตรำ ๖๗ (๙) แห่งพระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ อนุญำตให้
เทศบำลจ่ำยเงนิค่ำบ ำรุงสมำคมสนันิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย ข้อ ๖๗ ของระเบียบก ำหนดให้ 
“องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะจ่ำยเงนิหรอืก่อหนี้ผกูพนัไดแ้ต่เฉพำะทีก่ฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอื 

หนังสอืสัง่กำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนดไว”้ ถอืเป็นกำรออกระเบยีบขยำยอ ำนำจและขอบเขตของ
มำตรำ ๖๗ (๙) เพรำะเป็นกำรก ำหนดใหม้กีำรจ่ำยรำยจ่ำยใด ๆ ก็ได้ตำมที่กระทรวงมหำดไทยจะสัง่
กำร ระเบียบลักษณะดังกล่ำวจึงที่ออกเกินอ ำนำจตำมที่มำตรำ ๖๗ (๙) ให้ไว้ กรณีดังกล่ำวจึงไม่
สำมำรถกระท ำได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๕๘/๒๕๕๓) 

๑๑๔ มำตรำ ๖๗ วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑๕ มำตรำ ๖๗ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๑๑๖ มำตรำ ๖๗ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๑๑๗ มำตรำ ๖๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๑๐๕ 

มำตรำ ๖๙๑๑๘  ให้กระทรวงมหำดไทยตรำระเบยีบขอ้บงัคบัว่ำด้วยกำรคลงั 
รวมตลอดถึงวธิกีำรงบประมำณ กำรรกัษำทรพัย์สนิ กำรจดัหำประโยชน์จำกทรพัย์สนิ  
กำรจดัหำพสัดุและกำรจำ้งเหมำขึน้ไว ้

 

มำตรำ ๗๐  โดยปกติให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจัดให้มีกำร
ตรวจสอบกำรคลงั กำรบญัช ีหรอืกำรเงนิอื่น ๆ ของเทศบำลปีละครัง้ 

 

ส่วนที ่๖ 

กำรก ำกบัดแูล๑๑๙ 

   
 

มำตรำ ๗๑๑๒๐  ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแลเทศบำลใน
จงัหวดันัน้ให้ปฏิบตัิกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยถูกต้องตำมกฎหมำย กฎ และระเบียบ

 
๑๑๘ บทบัญญัติที่ ให้อ ำนำจกระทรวงมหำดไทยออกระเบียบว่ำด้วยกำรคลัง  และ

กำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ให้อ ำนำจกระทรวงมหำดไทยสร้ำงประเภท
รำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมแต่อย่ำงใด ดงันัน้ จึงไม่สำมำรถอำศยัอ ำนำจตำม
บทบญัญตัดิงักล่ำวเพื่อก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงนิในลกัษณะกำรใหทุ้นกำรศกึษำแก่บุคลำกรของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๔๐๑/๒๕๕๖) 

๑๑๙ ส่วนที่ ๖ กำรก ำกับดูแล แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ ๑๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๒๐ มำตรำ ๗๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เมื่อนำยกเทศมนตรีได้พ้นจำกต ำแหน่งไปแล้ว  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย  
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืนำยอ ำเภอ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผูก้ ำกบัดูแล ไม่อำจสัง่ใหผู้น้ัน้พน้จำกต ำแหน่ง
ไดอ้กี หรอืแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนอกีได้ แต่อย่ำงไรกต็ำม ผูร้ำชกำรจงัหวดัหรอืนำยอ ำเภอ ซึง่มี
อ ำนำจควบคุมดูแลเทศบำลหรอืเทศบำลต ำบลนัน้ สำมำรถสัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิหรอืสัง่ใหส้มำชิกสภำ
เทศบำล หรอืพนักงำนส่วนเทศ แล้วแต่กรณี ชี้แจงแสดงควำมคดิเหน็เกี่ยวกบักำรปฏิบตัริำชกำรของ
เทศบำลได้  ซึ่งผลกำรสอบสวนอำจน ำไปสู่กำรด ำเนินคดีในทำงอำญำหรือทำงแพ่งต่อไป  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๙-๑๒๐/๒๕๕๒) 

เมื่อศำลปกครองสูงสุดได้พพิำกษำรบัรองควำมชอบด้วยกฎหมำยของค ำวนิิจฉัยของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวดัและมติของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ว่ำ  บุคคลซึ่งได้รบั
เลอืกตัง้เป็นนำยกเทศมนตรเีป็นผูไ้ม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนำยกเทศมนตรตีำมมำตรำ ๔๘ เบญจ 
ต้องพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีโดยผลของกฎหมำยตั ้งแต่ว ันที่ ได้ร ับ เลือกตั ้งต ำม  
มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ ประกอบมำตรำ ๔๘ เบญจ เช่นนี้ ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัในฐำนะผูม้ีอ ำนำจหน้ำที่
ควบคุมดูแลเทศบำลจึงมีหน้ำที่ตำมมำตรำ ๗๑ ที่จะต้องด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้กำรเป็นไปตำม 
 (มตี่อหน้ำถดัไป) 
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๑๐๖ 

ขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร ในกำรนี้ ใหม้อี ำนำจหน้ำทีช่ีแ้จง แนะน ำ หรอืตกัเตอืนเทศบำล 
และตรวจสอบกิจกำร เรียกรำยงำนและเอกสำรหรือสถิติใด ๆ จำกเทศบำลมำตรวจ 
ตลอดจนเรยีกสมำชกิสภำเทศบำลหรอืพนักงำนเทศบำลมำชีแ้จงหรอืสอบสวนกไ็ด้ 

อ ำนำจหน้ำทีข่องผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตำมวรรคหนึ่ง และตำมมำตรำ ๑๙ วรรค
สองและวรรคสำม และมำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสำม ส ำหรบัเทศบำลเมอืง
และเทศบำลต ำบลผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัจะมอบหมำยใหน้ำยอ ำเภอปฏบิตักิำรแทนส ำหรบั
เทศบำลทีอ่ยู่ในอ ำเภอนัน้โดยจะก ำหนดเงือ่นไขในกำรใชอ้ ำนำจหน้ำทีไ่วด้ว้ยหรอืไม่กไ็ด้ 

 

มำตรำ ๗๒๑๒๑  เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกบัดูแลตำมมำตรำ ๗๑ ในกรณีทีผู่ว้่ำ
รำชกำรจงัหวดัหรอืนำยอ ำเภอซึง่ไดร้บัมอบหมำยตำมมำตรำ ๗๑ วรรคสอง เหน็ว่ำ กำร
ปฏิบตัิกำรของเทศบำลเป็นไปในทำงที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เทศบำล หรือ
เสยีหำยแก่รำชกำร ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืนำยอ ำเภอมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรชี้แจง 
แนะน ำ หรอืตกัเตอืนผูด้ ำรงต ำแหน่งทีม่อี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว หรอืใน
กรณีเห็นสมควรจะสัง่เพกิถอนกำรกระท ำหรือให้ระงบักำรปฏิบตัิของผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ดงักล่ำวไวก้ไ็ด ้และในกรณีทีส่ัง่เพกิถอนหรอืระงบั ใหผู้ด้ ำรงต ำแหน่งทีไ่ดร้บัค ำสัง่มสีทิธิ
อุทธรณ์ไดภ้ำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่ดงักล่ำว โดยในกรณีนำยอ ำเภอมคี ำสัง่
ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั และกรณีผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัมีค ำสัง่ ให้อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรือผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัต้องวนิิจฉัยใหแ้ล้วเสร็จภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัอุทธรณ์ และ
เมื่อรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรอืผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั แล้วแต่กรณี วนิิจฉยัเป็น
ประกำรใดให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัหรือนำยอ ำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมค ำ
วนิิจฉัยนัน้ ค ำวนิิจฉัยของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรอืผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัให้
เป็นทีสุ่ด 

 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๑๒๐) 
กฎหมำยต่อไป และเป็นผลใหก้ำรเลอืกตัง้และกำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้นำยกเทศมนตรดีงักล่ำวเป็น
กำรเลือกตัง้ที่ไม่ถูกต้อง ดังนัน้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้จึงมีหน้ำที่เพิกถอนกำรประกำศผลกำร
เ ลื อ กตั ้ง แ ล ะ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ให้ มีก ำ ร เ ลื อ กตั ้ง น ำย ก เทศมนต รีแทนต ำ แห น่ งที่ ว่ ำ ง ต่ อ ไ ป  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๘๓/๒๕๕๒) 

๑๒๑ มำตรำ ๗๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๐๗ 

มำตรำ ๗๓๑๒๒  เมื่อควำมปรำกฏโดยมหีลกัฐำนตำมสมควรต่อผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดัหรอืนำยอ ำเภอซึง่ไดร้บัมอบหมำยตำมมำตรำ ๗๑ วรรคสอง ว่ำ นำยกเทศมนตร ี
รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล หรือรองประธำนสภำเทศบำลผู้ใด จงใจ
ทอดทิ้งหรอืละเลยไม่ปฏิบตัิกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่อนัจะเป็นเหตุใหเ้สยีหำยแก่รำชกำร
อย่ำงรำ้ยแรง หรอืปฏบิตักิำรไม่ชอบดว้ยอ ำนำจหน้ำที ่หรอืประพฤตตินฝ่ำฝืนต่อควำม
สงบเรยีบรอ้ย หรอืฝ่ำฝืนค ำสัง่ของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืนำยอ ำเภอทีส่ัง่กำรตำมมำตรำ 
๗๒ ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืนำยอ ำเภอด ำเนินกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนโดย
พลนัและให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสบิวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัแต่งตัง้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวนใหแ้ล้วเสรจ็ได้
ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืนำยอ ำเภออำจขยำยเวลำกำร
สอบสวนออกไปไดอ้กีไม่เกนิสำมสบิวนั 

เมื่อนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล หรือรอง
ประธำนสภำเทศบำลผู้ใดถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนแล้ว ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ
นำยอ ำเภอจะสัง่ใหผู้น้ัน้หยุดปฏบิตัหิน้ำทีเ่พื่อรอฟังผลกำรสอบสวนกไ็ด ้หำกเหน็ว่ำกำร
คงอยู่ในหน้ำที่ของผู้นัน้ต่อไปอำจเกิดกำรเสยีหำยแก่เทศบำลหรอืเสยีหำยแก่รำชกำร
อย่ำงรำ้ยแรง หรอืมพีฤตกิำรณ์ทีแ่สดงว่ำจะเป็นอุปสรรคต่อกำรสอบสวนหรอืจะก่อใหเ้กดิ
ควำมไม่สงบเรยีบรอ้ย หรอืเป็นกรณีควำมผดิทีป่รำกฏขึน้โดยชดัแจง้  ทัง้นี้ หำกผลกำร
สอบสวนปรำกฏว่ำบุคคลดงักล่ำวไม่มคีวำมผดิ และผูน้ัน้ยงัมไิดพ้น้จำกต ำแหน่งไปก่อน
ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืนำยอ ำเภอสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำที ่และใหผู้น้ัน้ไดร้บั
เงินเดือน ค่ำตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบตัิหน้ำที่โดยถือ
เสมอืนว่ำผูน้ัน้ไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ลอดระยะเวลำทีห่ยุดปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว ในกรณีที่ผูน้ัน้

 
๑๒๒ มำตรำ ๗๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เมื่อปรำกฏว่ำกำรกระท ำของคณะผูบ้รหิำร เป็นกำรกระท ำทีฝ่่ำฝืนต่อขอ้หำ้มที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรำ ๒๖๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย ซึ่งเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศ เพื่อให้กำร
บรหิำรรำชกำรแผ่นดนิเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ดงันัน้ กำรกระท ำของบุคคลดงักล่ำวจงึเป็นกำรฝ่ำฝืน
ต่อควำมสงบเรยีบรอ้ย ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัมอี ำนำจเสนอควำมเหน็พร้อมหลกัฐำนต่อรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยเพื่อใชดุ้ลพนิิจสัง่ใหน้ำยกเทศมนตร ีรองนำยกเทศมนตร ีประธำนสภำเทศบำล หรอื
รองประธำนสภำเทศบำลพ้นจำกต ำแหน่งได้เมื่อมีกำรปฏิบัติกำรฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อย 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๗๘/๒๕๕๒) 
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๑๐๘ 

พน้จำกต ำแหน่งไปก่อนปรำกฏผลกำรสอบสวนดงักล่ำว กำรจ่ำยเงนิเดอืน ค่ำตอบแทน 
รวมถงึสทิธปิระโยชน์อื่นใด ใหจ้่ำยจนถงึวนัก่อนวนัทีพ่น้จำกต ำแหน่ง 

กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ให้หยุดปฏิบตัิหน้ำที่ตำมวรรคสำม ให้ผู้ที่ได้รบัค ำสัง่มสีิทธิ
อุทธรณ์ไดภ้ำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัที่ไดร้บัค ำสัง่ดงักล่ำว โดยในกรณีนำยอ ำเภอมคี ำสัง่ 
ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัและกรณีผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัมีค ำสัง่ ให้อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรือผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัต้องวนิิจฉัยใหแ้ล้วเสร็จภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัอุทธรณ์ และ
เมื่อรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรอืผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั แล้วแต่กรณี วนิิจฉยัเป็น
ประกำรใดให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัหรือนำยอ ำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมค ำ
วนิิจฉัยนัน้ ค ำวนิิจฉัยของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยหรอืผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัให้
เป็นทีสุ่ด 

 

มำตรำ ๗๓/๑๑๒๓  เมื่อผลกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๗๓ ปรำกฏว่ำ ผูถู้กกล่ำวหำ
กระท ำควำมผดิตำมที่ถูกสอบสวน ถ้ำเป็นกำรด ำเนินกำรสอบสวนของนำยอ ำเภอ ให้
นำยอ ำเภอรำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำและสัง่ให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจำก
ต ำแหน่ง ถ้ำเป็นกำรด ำเนินกำรสอบสวนของผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดั
รำยงำนให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพจิำรณำและสัง่ใหผู้้ถูกสอบสวนพ้นจำก
ต ำแหน่ง ไม่ว่ำผูน้ัน้จะไดพ้น้จำกต ำแหน่งไปก่อนแล้วหรอืไม่กต็ำมเวน้แต่เพรำะเหตุตำย 
หรอืพ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในค ำสัง่ดงักล่ำวให้ระบุเหตุที่ท ำให้พ้นจำก
ต ำแหน่งไว้  และให้มีผลตั ้งแต่ วันที่ผู้ ว่ ำ รำชกำรจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยมคี ำสัง่ แต่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรบัค่ำตอบแทนที่ได้
กระท ำไปก่อนวนัทีม่คี ำสัง่นัน้ถำ้ในขณะทีม่คี ำสัง่ดงักล่ำวผูน้ัน้ก ำลงัด ำรงต ำแหน่งสมำชกิ
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นอนัเป็นผลจำกกำรเลือกตัง้ต่ำงวำระหรือต่ำงองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่กนั ใหผู้น้ัน้พน้จำกต ำแหน่งทีก่ ำลงัด ำรงอยู่ดว้ย และใหถ้อืว่ำวนัทีส่ ัง่
ใหพ้น้จำกต ำแหน่งดงักล่ำวเป็นวนัเริม่นับระยะเวลำต้องหำ้มกำรใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้  
ทัง้นี้ ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสัง่กำรภำยในสำมสบิ
วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัรำยงำน 

ในกรณีทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเหน็ควรให้
มกีำรสอบสวนเพิม่เตมิจำกรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง จะสัง่ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำร
สอบสวนเพิม่เติมก่อนสัง่กำรก็ได้ ซึ่งคณะกรรมกำรสอบสวนต้องด ำเนินกำรสอบสวน

 
๑๒๓ มำตรำ ๗๓/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๐๙ 

เพิม่เติม ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัค ำสัง่ให้สอบสวนเพิม่เติม และ
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยต้องสัง่กำรภำยในสำมสบิวนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัรำยงำนกำรสอบสวนเพิม่เตมินัน้ 

ค ำสัง่ของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยตำมวรรค
หนึ่ง ใหเ้ป็นทีสุ่ด” 

 

มำตรำ ๗๔๑๒๔  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในเขตเทศบำลหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัจะรำยงำนเสนอควำมเห็นต่อ
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเพื่อยุบสภำเทศบำลกไ็ด ้

เมื่อมีกรณีตำมวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัตินี้ 
รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมอี ำนำจยุบสภำเทศบำลและให้แสดงเหตุผลไว้ใน
ค ำสัง่ดว้ย 

เมื่อมกีำรยุบสภำเทศบำลหรอืถอืว่ำมกีำรยุบสภำเทศบำลตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
ใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลขึน้ใหม่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
เทศบำลภำยในสีส่บิหำ้วนั 

 

มำตรำ ๗๕๑๒๕  (ยกเลกิ) 
 

ส่วนที ่๗ 

คณะกรรมกำรทีป่รกึษำกำรเทศบำล๑๒๖ 

   
 

มำตรำ ๗๕ ทวิ  ให้มีคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลคณะหนึ่ ง 
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็นประธำน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น* อธิบดีกรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง * อธิบดีกรมต ำรวจ อธิบดีกรมสำมญัศกึษำ 
อธิบดีกรมวิสำมญัศกึษำ อธิบดีกรมกำรแพทย์ อธิบดีกรมอนำมยั ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
งบประมำณ ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และกรรมกำรอื่นซึง่รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยแตง่ตัง้
อกีไม่เกนิหำ้คน 

 
๑๒๔ มำตรำ ๗๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๒๕ มำตรำ ๗๕ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒๖ ส่วนที่ ๗ คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำล มำตรำ ๗๕ ทว ิถงึ มำตรำ ๗๕ ฉ เพิม่

โดยพระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
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๑๑๐ 

ให้ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น *  
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรทีป่รกึษำกำรเทศบำล 

ใหค้ณะกรรมกำรทีป่รกึษำกำรเทศบำลมหีน้ำทีใ่หค้ ำปรกึษำและเสนอขอ้แนะน ำ
แก่รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเกีย่วกบักจิกำรเทศบำลโดยทัว่ไป 

 

มำตรำ ๗๕ ตรี  กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลซึ่ งรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยแต่งตัง้อยู่ในต ำแหน่งครำวละสีปี่ 

กรรมกำรทีป่รกึษำกำรเทศบำลซึง่พน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้

 

มำตรำ ๗๕ จตัวำ  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๗๕ ตร ี
กรรมกำรทีป่รกึษำกำรเทศบำลพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๔) เป็นบุคคลไรค้วำมสำมำรถหรอืเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) ไดร้บัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก เวน้แต่คดคีวำมผดิทีเ่ป็น
ลหุโทษหรอืควำมผดิอนัไดก้ระท ำโดยประมำท 

เมื่อกรรมกำรทีป่รกึษำกำรเทศบำลพน้จำกต ำแหน่งก่อนวำระ รฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยอำจแต่งตัง้ผูอ้ื่นแทนได ้

กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลผู้ได้รบัแต่งตัง้ตำมควำมในวรรคก่อน อยู่ใน
ต ำแหน่งตำมวำระเท่ำผูท้ีต่นแทน 

 

มำตรำ ๗๕ เบญจ  ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำล  
ถ้ำประธำนกรรมกำรทีป่รกึษำกำรเทศบำลไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้
ให้กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลที่มำประชุมเลือกกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำล 
คนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

 

มำตรำ ๗๕ ฉ  กำรประชุมทุกครำวต้องมกีรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลมำ
ประชุมไม่ต ่ำกว่ำกึ่งจ ำนวนของกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลทัง้หมดจึงจะเป็น 
องคป์ระชุม 

กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก 
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๑๑๑ 

กรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำลคนหนึ่ งให้มีเสียงหนึ่ งในกำรลงคะแนน  
ถำ้คะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๗๖  ให้สมำชกิสภำเทศบำลและคณะเทศมนตรแีห่งเทศบำลที่ไดจ้ดัตัง้ 
อยู่แล้วในวนัใชพ้ระรำชบญัญตันิี้ พน้จำกต ำแหน่ง และใหด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้และแต่งตัง้
สมำชิกสภำเทศบำลใหม่ภำยในก ำหนดเวลำเก้ำสิบวันนับแต่วนัใช้พระรำชบัญญัตินี้  
แต่ใหค้ณะเทศมนตรทีีพ่น้จำกต ำแหน่งด ำเนินกจิกำรในหน้ำทีข่องคณะเทศมนตรตี่อไป
จนกว่ำคณะเทศมนตรทีีแ่ต่งตัง้ขึน้ใหม่จะเขำ้รบัหน้ำที ่เวน้แต่เทศบำลใดรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยไดส้ัง่แต่งตัง้เจำ้พนักงำนเท่ำจ ำนวนคณะเทศมนตรแีห่งเทศบำลนัน้
เขำ้ด ำเนินกจิกำรแทน กใ็หค้ณะเทศมนตรนีัน้พน้จำกหน้ำที่ 

 

กำรรกัษำพระรำชบญัญตั ิ

   
 

มำตรำ ๗๗  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวงหรอืระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อปฏบิตักิำร
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

จอมพล ป.  พบิูลสงครำม 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๑๒ 

พระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๑๒๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลำนี้บำงมำตรำยังไม่เหมำะสม เช่น  
ให้เทศบำลกู้เงินได้เฉพำะจำกกระทรวง ทบวง กรมหรือองค์กำรต่ำง ๆ เท่ำนัน้ และ 
บำงกรณีก็มิได้ก ำหนดควำมรับผิดชอบผูกพันกำรช ำระเงินกู้ที่กระทรวงกำรคลัง  
ค ้ำประกนัไวใ้หแ้น่นอน  จงึจ ำเป็นตอ้งปรบัปรุงเพื่อใหเ้หมำะสมและรดักุมยิง่ขึน้ 

 

พระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๙๑๒๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๑๐  สมำชกิสภำเทศบำลประเภททีส่องแห่งเทศบำลทีด่ ำรงต ำแหน่งอยู่แลว้ 
ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหค้งอยู่ในต ำแหน่งไดต้่อไปจนถงึครำวออกตำมวำระ 
และถ้ำต ำแหน่งว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นก่อนถงึครำวออกตำมวำระจะแต่งตัง้สมำชกิขึน้แทน
ต่อไป ตำมมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได ้

 

มำตรำ ๑๑  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกสมควรทีจ่ะ
ยกเลกิสมำชกิสภำเทศบำลประเภททีส่อง เพื่อใหม้แีต่สมำชกิสภำเทศบำลซึง่รำษฎรเป็น
ผู้เลอืกตัง้แต่ประเภทเดยีว กบัแก้ไขเพิม่เติมไม่ต้องให้มกีำรแต่งตัง้ผู้มคีุณสมบตัิ และ
วทิยฐำนะเป็นสมำชกิสภำเทศบำลในฐำนะเป็นผูเ้ริม่กำรส ำหรบัทอ้งถิน่ทีเ่ป็นสุขำภบิำล
อยู่ก่อนแล้วจดัตัง้ขึน้เป็นเทศบำล เพรำะทอ้งถิน่ทีเ่ป็นสุขำภบิำลอยู่ก่อนแลว้นัน้ไดม้กีำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องทอ้งถิน่ต่อเน่ืองกนัมำโดยมกีรรมกำรเลอืกตัง้จำกรำษฎรเขำ้สมทบเป็น
กรรมกำรสุขำภบิำลอยู่แล้ว จงึไม่จ ำเป็นต้องใหม้สีมำชกิสภำเทศบำลในฐำนะเป็นผู้เริม่
กำรอกี นอกจำกนี้ กำรเปลีย่นชื่อเทศบำลยงัไม่มบีทบญัญตัริะบุไวช้ดัแจง้ว่ำจะกระท ำได้
โดยวธิใีดเพื่อไม่ให้มปัีญหำจงึสมควรจะได้มบีทบญัญตัิไว้เสยีให้ชดัว่ำ กำรเปลี่ยนชื่อ

 
๑๒๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๒/ตอนที ่๙๘/หน้ำ ๑๖๒๕/๒๗ ธนัวำคม ๒๔๙๘ 

๑๒๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๔/ตอนที ่๑๑/หน้ำ ๓๔๕/๒๙ มกรำคม ๒๕๐๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๑๓ 

เทศบำลให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  จึงจ ำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบญัญัติ
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ บำงมำตรำ 

 

พระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๕๑๒๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป  
 

มำตรำ ๖  ในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงมหำดไทยอำจแต่งตัง้ข้ำรำชกำร 
ไปด ำรงต ำแหน่งหรอืปฏิบตัิกิจกำรของเทศบำลใดเป็นกำรชัว่ครำวได้ โดยไม่ขำดจำก
ควำมเป็นข้ำรำชกำรและคงได้รบัเงินเดือนทำงสงักัดเดิม ถ้ำแต่งตัง้ข้ำรำชกำรสงักดั
กระทรวงอื่น ใหก้ระทรวงมหำดไทยท ำควำมตกลงกบักระทรวงเจำ้สงักดัก่อนแต่งตัง้ 

ใหข้ำ้รำชกำรผูไ้ดร้บัแต่งตัง้มฐีำนะอย่ำงเดยีวกบัพนักงำนเทศบำลทุกประกำร 

 

มำตรำ ๗  กำรจดัท ำกจิกำรตำมมำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๔ หรอืมำตรำ ๕๗ แห่ง
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบำลใดให้เป็นไปตำมประกำศของ
กระทรวงมหำดไทย 

ควำมในวรรคก่อนไม่กระทบกระทัง่กิจกำรใด ๆ ที่เทศบำลจดัท ำอยู่ในวนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ประกำศของกระทรวงมหำดไทยตำมมำตรำนี้ใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ  ๘   ให้ รัฐมนตรีว่ ำ กำ รกระทรว งมหำดไทยรักษำกำรตำม 
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เพื่อแก้ไขขอ้ขดัขอ้ง
ทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล และ เพื่อก ำหนดรำยจ่ำยของเทศบำล 
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรงบประมำณ 

  

 
๑๒๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๙/ตอนที ่๑๘/หน้ำ ๒๐๐/๒๗ กุมภำพนัธ ์๒๕๐๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๑๔ 

พระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๐๑๓๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป  
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เน่ืองจำกกำรปฏบิตัติำม
พระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ยงัมขีอ้ขดัขอ้งเกี่ยวกบักำรมอบหมำยอ ำนำจของ
คณะเทศมนตรีและนำยกเทศมนตรีในกำรปฏิบัติงำนประจ ำทัง้กำรเปรียบเทียบ 
คดลีะเมดิเทศบญัญตัแิละอตัรำค่ำปรบัคดลีะเมดิเทศบญัญตักิย็งัไม่อยู่ในระดบัที่สมควร   
จงึเหน็สมควรแกไ้ขพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดงันี้ 

๑. ให้คณะเทศมนตรมีอบอ ำนำจใหน้ำยกเทศมนตร ีเทศมนตร ีหรอืพนักงำน
เทศบำล หรอืนำยกเทศมนตรจีะมอบอ ำนำจใหเ้ทศมนตรหีรอืพนักงำนเทศบำลท ำกจิกำร
ใด ๆ ซึ่งมีลกัษณะเป็นงำนประจ ำตำมปกติ ซึ่งกฎหมำยระบุว่ำเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ 
คณะเทศมนตรหีรอืนำยกเทศมนตรไีด ้

๒. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับอ ำนำจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติของ
นำยกเทศมนตรีและเทศมนตรี เพื่อให้มีอ ำนำจสัง่เรียกพยำนมำเพื่อบันทึกถ้อยค ำ
ประกอบกำรพจิำรณำเปรยีบเทยีบคดไีด ้ถ้ำไม่มำใหถ้อืว่ำเป็นกำรขดัค ำสัง่เจำ้พนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

๓. แก้ไขอัตรำค่ำปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติให้สูงขึ้นจำกหนึ่ งร้อยบำท  
เป็นหนึ่งพนับำท 

 

พระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๑๑๑๓๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ  : -  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ตำม
พระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนัเทศบำลยงัไม่อำจจดัท ำ
กิจกำรในหน้ำทีบ่ำงอย่ำงนอกเขตเทศบำล หรอืลงทุนร่วมกบัรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรอื 
กับบุคคลอื่นได้ ฉะนัน้ เพื่อให้เทศบำลด ำเนินกิจกำรดังกล่ำวให้เป็นประโยชน์แก่
ประชำชนในทอ้งถิน่ยิง่ขึน้  จงึตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยเทศบำลบำงมำตรำเสยีใหม่ 

 
๑๓๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๔/ตอนที ่๒๖/หน้ำ ๑๔๘/๒๑ มนีำคม ๒๕๑๐ 

๑๓๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๕/ตอนที ่๔๖/หน้ำ ๒๖๖/๒๑ พฤษภำคม ๒๕๑๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๑๕ 

 

ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๓๖ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวำคม พุทธศกัรำช ๒๕๑๕๑๓๒ 

 

โดยทีค่ณะปฏวิตัพิจิำรณำเหน็ว่ำ เทศบำลเป็นหน่วยบรหิำรรำชกำรของทอ้งถิน่ 
ควรจะได้ปฏิบตัิงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมุ่งขจดัปัญหำควำม
เดอืดรอ้นบ ำบดัทุกขบ์ ำรุงสุขของประชำชนอย่ำงแทจ้รงิ  จงึมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งแกไ้ข
ปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยเทศบำลบำงมำตรำใหร้ดักุมและชดัเจนยิง่ขึน้ 

 

พระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๑๗๑๓๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๔  ให้เทศบำลเมือง และเทศบำลนคร ซึ่งยังไม่มีโรงรับจ ำน ำหรือ 
สถำนสนิเชื่อทอ้งถิน่ จดัตัง้โรงรบัจ ำน ำหรอืสถำนสนิเชือ่ทอ้งถิน่ขึน้ภำยในก ำหนดสำมปีนบัแต่
วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั แต่ถำ้มเีหตุอนัสมควรรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
อำจอนุญำตใหข้ยำยเวลำต่อไปไดอ้กีไม่เกนิสองปี 

 

มำตรำ  ๕   ให้ รัฐมนตรีว่ ำก ำ รกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม 
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ  : -  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ก ำหนดหน้ำที่ต่ำง ๆ ให้เทศบำลต้องจดัท ำ
ภำยในเขตเทศบำล แต่กจิกำรบำงอย่ำงทีเ่ป็นประโยชน์แก่ประชำชนผูย้ำกจน คอืกจิกำร
โรงรับจ ำน ำและกิจกำรสถำนสินเชื่อเทศบำลยังมิได้มีหน้ำที่ที่จ ำต้องจัดท ำขึ้นตำม
พระรำชบญัญตันิี้ และโดยทีพ่จิำรณำเหน็ว่ำกจิกำรโรงรบัจ ำน ำและกจิกำรสถำนสนิเชื่อ  
ธนำภิบำลเป็นแหล่งที่อ ำนวยช่วยเหลือประชำชนผู้ยำกจนในกรณีที่มีควำมจ ำเป็น
เกี่ยวกบักำรเงนิเพื่อยงัชพีของครอบครวั สมควรก ำหนดใหเ้ทศบำลมหีน้ำทีต่้องจดัใหม้ี
กำรด ำเนินกิจกำรโรงรบัจ ำน ำหรือกิจกำรสถำนสินเชื่อธนำภิบำลภำยในเขตเทศบำล
เมอืงและเทศบำลนครทุกแห่งเพื่อช่วยเหลอืประชำชนผูย้ำกจนต่อไป  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

 
๑๓๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๙/ตอนที ่๑๙๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒๐๒/๑๓ ธนัวำคม ๒๕๑๕ 

๑๓๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๑/ตอนที ่๒๐๒/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๗/๓๐ พฤศจกิำยน ๒๕๑๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๑๖ 

พระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๑๙๑๓๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ  : -  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญตัิเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ บำงมำตรำยงัไม่เหมำะสม โดยเฉพำะในเรื่องที่
เกี่ยวกบักำรพจิำรณำร่ำงเทศบญัญตังิบประมำณ ไดก้ ำหนดใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัต้อง
ส่งร่ำงเทศบญัญตัทิีส่ภำเทศบำลไม่รบัหลกักำร และผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัไม่เหน็ชอบดว้ย
กับสภำเทศบำลที่ไม่รบัหลกักำร เพื่อให้รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพจิำรณำ  
ซึ่งท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำและไม่คล่องตัวในกำรบริหำรงำนท้องถิ่น สมควรแก้ไขให้
เหมำะสม  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

พระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๓๕ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจำกในปัจจุบนันี้ 
กจิกำรงำนของเทศบำลเมอืงไดเ้พิม่ภำระและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมมำกขึน้ เน่ืองจำก
กำรคมนำคม กำรเศรษฐกจิ กำรศกึษำ กำรผงัเมอืงกำรสำธำรณูปโภค และกำรบรกิำรแก่
สำธำรณะ แต่จ ำนวนเทศมนตรขีองเทศบำล ยงัมจี ำนวน ๒ คน เท่ำกบัเทศบำลต ำบลที่
ก ำหนดไวใ้นมำตรำ ๔๙ ควำมรบัผดิชอบในภำระต่ำง ๆ ปัจจุบนัเท่ำกบัเทศบำลนครซึง่มี
เทศมนตรถีงึ ๔ คน ดว้ยเหตุดงักล่ำว  จงึสมควรแกไ้ขเพิม่จ ำนวนเทศมนตรตีำมสดัส่วน
ของจ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำลและควำมรับผิดชอบในภำระต่ำง ๆ ที่นับวัน 
ยิง่สลบัซบัซอ้นขึน้ 

 
๑๓๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๓/ตอนที ่๑๕๖/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๓๗/๒๔ ธนัวำคม ๒๕๑๙ 

๑๓๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๗/ตอนที ่๑๓๑/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๕/๒๓ สงิหำคม ๒๕๒๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๑๗ 

พระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๓๖ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๑๔  บรรดำกิจกำรทัง้หลำยทีส่มำชกิสภำเทศบำลและคณะเทศมนตร ี
ซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมผลของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยไดก้ระท ำไปก่อนวนัที่
พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั หรือจนถึงวนัที่มกีำรยุบสภำเทศบำลให้เป็นอนัใช้บงัคบัได้ 
และมผีลผกูพนัเทศบำล 

 

มำตรำ ๑๕  กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลทีไ่ด้ก ำหนดวนัรบัสมคัรเลอืกตัง้ 
และวนัเลือกตัง้ไว้แล้วก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้มีผลใช้บงัคบัต่อไปตำม
ระยะเวลำทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๖  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม  
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีร่ฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทยไดก้ ำหนดหลกักำรในกำรจดัระเบยีบกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่ขึน้ใหม่
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัแห่งกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในทอ้งถิน่ 
จงึสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยเทศบำลในส่วนของวำระกำรด ำรงต ำแหน่งสมำชกิ
สภำเทศบำล ขอ้ห้ำมและกำรสิ้นสุดสมำชกิภำพของสมำชกิสภำเทศบำล กำรพ้นจำก
ต ำแหน่งเทศมนตรแีละคณะเทศมนตร ีกำรยุบสภำเทศบำล รวมทัง้อ ำนำจหน้ำที่ของ
เทศบำลให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๓๗ 

 

มำตรำ ๒๑๓๘  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วนัถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

 
๑๓๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๕ ก/หน้ำ ๑/๑๐ มนีำคม ๒๕๔๒ 

๑๓๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๔๑ ก/หน้ำ ๑๒/๑๒ พฤษภำคม ๒๕๔๓ 

๑๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๑ ก/หน้า ๑๒/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๑๘ 

มำตรำ ๒๐  บรรดำสมำชกิสภำเทศบำลและคณะเทศมนตรซีึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่
ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบวำระตำม
พระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 

มำตรำ ๒๑  ให้น ำมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้มำใช้บังคับกับเทศบำลทุกแห่งนับแต่วันที่  
๑ มกรำคม ๒๕๕๐ เป็นตน้ไป เวน้แต่กรณีทีบ่ญัญตัไิวโ้ดยเฉพำะดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ต้องมีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำเทศบำลนครหรือสมำชิกสภำ
เทศบำลเมอืงแห่งใด โดยเป็นกำรเลอืกตัง้ทัว่ไปเพรำะเหตุมกีำรยุบสภำหรอืถงึครำวออก
ตำมวำระ และเป็นกำรเลอืกตัง้ของเทศบำลแห่งนัน้ในครัง้แรกนับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใชบ้งัคบัใหด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรตีำมบทที ่๒ ทว ิ
นำยกเทศมนตรใีนครำวเดียวกนั โดยมใิห้น ำมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบญัญตัิเทศบำล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้มำใช้บังคับ แต่เมื่อสมำชิกสภำ
เทศบำลและนำยกเทศมนตรีที่มำจำกกำรเลือกตัง้ในครัง้ดงักล่ำวเขำ้รบัต ำแหน่งแล้ว  
ให้น ำมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตันิี้มำใชบ้งัคบักบัเทศบำลแห่งนัน้ 

(๒) ในกรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลงฐำนะเทศบำลต ำบลแห่งใดเป็นเทศบำลเมอืง
ก่อนถึงวนัที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๐ ให้น ำควำมใน (๑) มำใช้บงัคบักบักำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรขีองเทศบำลเมอืงนัน้ดว้ยโดยอนุโลม 

กำรบรหิำรเทศบำลต ำบลใหด้ ำเนินกำรบรหิำรในรูปแบบคณะเทศมนตร ีตำม
บทที ่๒ คณะเทศมนตร ีต่อไป  ทัง้นี้ จนกว่ำจะมกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลต ำบล
ขึ้นใหม่เป็นกำรเลอืกตัง้ทัว่ไป หลงัจำกวนัที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๐ ในกรณีเช่นว่ำนี้ใหน้ ำ
มำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตันิี้มำใชบ้งัคบัส ำหรบักำรเลอืกตัง้ครัง้ทีจ่ะจดัใหม้ขีึน้นัน้ 

 

มำตรำ ๒๒  ในกรณีที่เทศบำลใดได้ก ำหนดวนัเลือกตัง้ไว้แล้วก่อนวนัจดัท ำ
ประชำมติตำมมำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ ให้ด ำเนินกำรเลือกตัง้ในรูปแบบ 
คณะเทศมนตรตี่อไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนกำรแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๒๓  ในระหว่ำงทีไ่ม่มกีฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่น
หรอืผู้บรหิำรทอ้งถิน่ใหน้ ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลมำใชบ้งัคบั



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๑๙ 

กับกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำเทศบำลหรือนำยกเทศมนตรีเท่ำที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับ
บทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

ในกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนำยกเทศมนตร ีใหเ้ทศบำลเรยีกเกบ็ค่ำสมคัรเป็น
เงนิจ ำนวนหำ้พนับำท 

ในกำรเลอืกตัง้นำยกเทศมนตร ีใหถ้อืเขตเทศบำลเป็นเขตเลอืกตัง้ 

ในกรณีที่มีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีในครำว
เดยีวกนัใหใ้ชห้น่วยเลอืกตัง้ทีเ่ลอืกตัง้ เจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ คณะกรรมกำร
ตรวจคะแนน เจำ้หน้ำทีค่ะแนน และบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ร่วมกนักไ็ด้ 

ใบสมคัรและบตัรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลหรอืนำยกเทศมนตร ีให้เป็นไป
ตำมทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

เพื่ อป ร ะ โยช น์ ในกำรด ำ เนิ นกำร เลือกตั ้ง ใ ห้ เ ป็ น ไป โดย เ รียบร้อย 
กระทรวงมหำดไทยอำจออกระเบยีบก ำหนดวธิปีฏบิตัใินกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำล
หรือนำยกเทศมนตรีเท่ำที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิก 
สภำเทศบำลได ้

 

มำตรำ ๒๔  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีร่ฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยก ำหนดให้คณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นมำจำก 
กำรเลือกตัง้โดยตรงของประชำชนหรือมำจำกควำมเห็นชอบของสภำท้องถิ่น และ  
กำรเลอืกตัง้คณะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ทีม่ำจำกกำรเลอืกตัง้โดยตรงของ
ประชำชนใหใ้ชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั สมควรปรบัปรุงรปูแบบกำรบรหิำร
เทศบำลจำกทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัทีใ่หน้ำยกเทศมนตรมีำจำกกำรเลอืกกนัเองของสมำชกิ
สภำเทศบำล เป็นให้นำยกเทศมนตรีมำจำกกำรเลือกตัง้ของรำษฎรในเขตเทศบำล 
เพื่อใหร้ำษฎรไดม้ส่ีวนร่วมในกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของรำษฎรในทอ้งถิ่น
โดยตรง นอกจำกนี้ สมควรปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนของสภำเทศบำลให้เหมำะสมและ
สอดคลอ้งกนัดว้ย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๒๐ 

*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของ 
ส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
พ.ศ. ๒๕๔๕๑๓๙ 

 

มำตรำ ๖๓  ในพระรำชบญัญัติเทศบำล พุทธศกัรำช ๒๔๙๖ ให้แก้ไขค ำว่ำ 
“กรมมหำดไทย” เป็น “กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น” และค ำว่ำ “อธิบดีกรมโยธำ
เทศบำล” เป็น “อธบิดกีรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง” 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้ส่วนรำชกำรขึน้ใหม่โดยมี
ภำรกิจใหม่ ซึ่งได้มกีำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำที่ของ
ส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และ
เนื่องจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 
รฐัมนตรผีูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่ 
โดยให้มกีำรแก้ไขบทบญัญตัติ่ำง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ ำนำจหน้ำทีท่ีโ่อนไปด้วย ฉะนัน้ 
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตำมหลักกำรที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติและพระรำชกฤษฎีกำ
ดงักล่ำว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญตัขิองกฎหมำยใหส้อดคล้องกบักำรโอนส่วนรำชกำร 
เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งมคีวำมชดัเจนในกำรใชก้ฎหมำยโดยไม่ตอ้งไปคน้หำในกฎหมำยโอน
อ ำนำจหน้ำที่ว่ำตำมกฎหมำยใดได้มกีำรโอนภำรกิจของส่วนรำชกำรหรอืผู้รบัผดิชอบ
ตำมกฎหมำยนัน้ไปเป็นของหน่วยงำนใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมำย
ให้มีกำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รฐัมนตรี ผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบตัิหน้ำที่ของ  
ส่วนรำชกำรใหต้รงกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที ่และเพิม่ผูแ้ทนส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำร
ใหต้รงตำมภำรกจิทีม่กีำรตดัโอนจำกส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่รวมทัง้
ตดัส่วนรำชกำรเดมิทีม่กีำรยุบเลกิแล้วซึ่งเป็นกำรแก้ไขใหต้รงตำมพระรำชบญัญตัแิละ
พระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

พระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๔๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป  

 

 
๑๓๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 

๑๔๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๑๒๔ ก/หน้ำ ๑/๒๒ ธนัวำคม ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๒๑ 

มำตรำ ๔๖๑๔๑  บรรดำสมำชกิสภำเทศบำล คณะเทศมนตร ีนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด ำรง
ต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบวำระหรือมีกำรยุบสภำเทศบำล ในกรณีเช่นว่ำนี้   
ใหบ้ทบญัญตัใินส่วนที ่๒ บทที ่๑ สภำเทศบำลและบทที ่๒ คณะเทศมนตร ีในส่วนที ่๔ 
เทศบัญญัติ และในส่วนที่ ๖ กำรควบคุมเทศบำล แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนกำรแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้ 
เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๔๗  ในวำระเริม่แรกเป็นเวลำสีปี่นับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ ใชบ้งัคบั 
มใิหน้ ำบทบญัญตัใินมำตรำ ๔๘ เบญจ (๒) แห่งพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ มำใชบ้งัคบักบักำรเลอืกตัง้นำยกเทศมนตรี 

 

มำตรำ ๔๘  บรรดำบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย ระเบยีบและขอ้บงัคบัทีก่ ำหนดกำร
จ่ำยเงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตร ี
เทศมนตร ีรองนำยกเทศมนตร ีที่ปรกึษำนำยกเทศมนตร ีเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
กำรจ่ำยเงนิค่ำป่วยกำรแก่ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชกิสภำ
เทศบำล และกำรจ่ำยเงนิค่ำเบี้ยประชุมให้แก่กรรมกำรที่สภำเทศบำลแต่งตัง้ขึ้น ที่ใช้
บงัคบัอยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหใ้ชต้่อไปจนกว่ำจะไดม้กีำรออกระเบยีบ
ตำมมำตรำ ๔๘ จตุวสีติ และมำตรำ ๖๘ แห่งพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ง
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๔๙  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ  : -  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรเทศบำลเป็นสอง
รูปแบบ คือ รูปแบบคณะเทศมนตรีและรูปแบบนำยกเทศมนตรี เพื่อให้กำรบริหำร
เทศบำลเป็นไปในรูปแบบเดยีวกนั โดยให้นำยกเทศมนตรมีำจำกกำรเลอืกตัง้โดยตรง
ของประชำชน และเพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่

 
๑๔๑ กำรที่เทศมนตรีผู้ใดผู้หนึ่ง หรือเทศมนตรีทัง้หมดเว้นแต่นำยกเทศมนตรีออกจำก

ต ำแหน่งนัน้ เป็นเรื่องควำมเป็นเทศมนตรสีิ้นสุดลงเฉพำะตวั หำมผีลใหน้ำยกเทศมนตรตี้องออกจำก
ต ำแหน่งแต่อย่ำงใดไม่ (เรื่องเสรจ็ที ่๑๗๗/๒๕๒๔) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๒๒ 

หรือผู้บริหำรท้องถิ่น ประกอบกับมีบทบัญญัติบำงมำตรำยังไม่เหมำะสมกับกำร
บรหิำรงำนของเทศบำล เพื่อให้กำรบรหิำรงำนของเทศบำลเป็นไปด้วยควำมเรยีบรอ้ย
และมปีระสทิธภิำพ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๔๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ  ๔   ให้ รัฐมนตรีว่ ำ กำ รกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม 
พระรำชบญัญตันิี้ 

 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
เทศบำล มบีทบญัญตัิบำงประกำรไม่เหมำะสมกบัสภำวะในปัจจุบนัเป็นกำรจ ำกดัสทิธิ
ของประชำชน ทัง้สิทธิของผู้สมคัรรบัเลือกตัง้และสิทธขิองประชำชนผู้มีสิทธเิลอืกตัง้ 
สมควรเปิดกวำ้งใหเ้ป็นดุลพนิิจของประชำชนโดยเสร ี จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัเิทศบำล (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๔๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๒๘  บรรดำขอ้กล่ำวหำหรอืกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมมำตรำ ๑๙ วรรค
สอง มำตรำ ๔๘ ปัญจทศ วรรคสำม มำตรำ ๔๘ โสฬส วรรคสำม หรอืมำตรำ ๗๓ แห่ง
พระรำชบญัญตัิเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติเทศบำล 
(ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วแต่กรณี ที่อยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนหรอืสอบสวนเสรจ็
แล้วแต่ยังมิได้มีค ำสัง่ ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำม
พระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั จนกว่ำจะแลว้เสรจ็ 

 

 
๑๔๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๘๕ ก/หน้ำ ๗/๑๓ พฤศจกิำยน ๒๕๕๒ 
๑๔๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๐ ก/หน้ำ ๑๖๔/๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒ 
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๑๒๓ 

มำตรำ ๒๙  ใหน้ำยกเทศมนตร ีประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล
และสมำชกิสภำเทศบำล ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
ตำมประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง กำรไดม้ำซึ่งสมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่เป็นกำรชัว่ครำว ลงวนัที ่๑๐ กรกฎำคม พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ 
และค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชกิ
สภำท้องถิ่นหรอืผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชัว่ครำว ลงวนัที่ ๒๕ ธนัวำคม พุทธศกัรำช 
๒๕๕๗ ยงัคงด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จะประกำศก ำหนดให้
มกีำรเลอืกตัง้นำยกเทศมนตรี หรอืสมำชกิสภำเทศบำลของเทศบำลนัน้ โดยใหพ้น้จำก
ต ำแหน่งตัง้แต่วนัที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศให้มกีำรเลอืกตัง้ หรอืจนกว่ำจะ
พ้นจำกต ำแหน่งดว้ยเหตุอื่นตำมประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตแิละค ำสัง่หวัหน้ำ
คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตดิงักล่ำว 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศก ำหนดใหม้กีำรเลอืกตัง้นำยกเทศมนตรี
หรอืสมำชกิสภำเทศบำลของเทศบำลใด ให้ประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิและ
ค ำสัง่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติตำมวรรคหนึ่ง เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับ
เทศบำลนัน้เป็นอนัยกเลกิ 

 

มำตรำ ๓๐  บทบญัญัติมำตรำ ๔๘ สตัต แห่งพระรำชบญัญตัิเทศบำล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ มใิหใ้ชบ้งัคบักบันำยกเทศมนตรซีึ่งด ำรง
ต ำแหน่งหรอืเคยด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อนวนัเลอืกตัง้ครัง้แรกภำยหลงัพระรำชบญัญตัินี้ใช้
บงัคบั 

 

มำตรำ ๓๑  ให้นำยกเทศมนตร ีสมำชกิสภำเทศบำล หรอืผู้มตี ำแหน่งในเทศบำล
เฉพำะบรรดำทีถู่กระงบักำรปฏบิตัริำชกำรหรอืหน้ำทีใ่นเทศบำลโดยไม่ไดร้บัค่ำตอบแทน
ตำมค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตทิีเ่กี่ยวขอ้ง พ้นจำกต ำแหน่งตัง้แต่วนัที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประกำศก ำหนดให้มกีำรเล ือกตัง้นำยกเทศมนตรหีรอื
สมำชิกสภำเทศบำลของเทศบำลนัน้ แต่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินกำรต่อไปตำมค ำสัง่
หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตนิัน้กบับุคคลดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๓๒  ระเบยีบของกระทรวงมหำดไทยทีอ่อกตำมมำตรำ ๖๗ (๙) แห่ง
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  จะ
ก ำหนดใหค้วำมคุม้ครองกำรจ่ำยเงนิทีเ่ทศบำลไดจ้่ำยไปแลว้ก่อนวนัทีร่ะเบยีบในเรื่องนัน้
ใชบ้งัคบักไ็ด ้แต่ใหคุ้ม้ครองไดเ้ฉพำะทีไ่ดจ้่ำยไปโดยสุจรติและเป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำร
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๑๒๔ 

หรือหนั งสือก ำหนดแนวทำงปฏิบัติของกระทรวงมหำดไทยที่ออกก่อนวันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ระเบยีบของกระทรวงมหำดไทยทีอ่อกตำมมำตรำ ๖๗ (๙) แห่งพระรำชบญัญตัิ
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั และมี
กำรก ำหนดให้ควำมคุ้มครองกำรจ่ำยเงินที่เทศบำลได้จ่ำยไปแล้วก่อนวนัที่ระเบียบ
ดงักล่ำวใชบ้งัคบัเฉพำะที่ได้จ่ำยไปโดยสุจรติและเป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำรหรอืหนังสอื
ก ำหนดแนวทำงปฏบิตัขิองกระทรวงมหำดไทยใหม้ผีลใชบ้งัคบัได ้

 

มำตรำ ๓๓  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นกำรสมควร
แก้ไขเพิม่เติมบทบญัญตัิเกี่ยวกบัคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของผู้มสีทิธสิมคัรรบั
เลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตร ีและจ ำนวนสมำชกิสภำเทศบำลให้
สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
รวมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมกำรสิ้นสุดสมำชิกภำพของสมำชิกสภำเทศบำล กำรพ้นจำก
ต ำแหน่งนำยกเทศมนตร ีรองนำยกเทศมนตร ีทีป่รกึษำนำยกเทศมนตร ีและเลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี รวมทัง้กำรกระท ำอันเป็นกำรต้องห้ำมของนำยกเทศมนตรี รอง
นำยกเทศมนตร ีทีป่รกึษำนำยกเทศมนตร ีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ีและสมำชกิ
สภำเทศบำล ตลอดจนอ ำนำจหน้ำทีข่องเทศบำลและกำรก ำกบัดแูลเทศบำล เพื่อใหไ้ดม้ำ
ซึ่งสมำชกิสภำเทศบำล นำยกเทศมนตร ีและผูท้ ำหน้ำทีช่่วยเหลอืในกำรบรหิำรรำชกำร
ของเทศบำลทีเ่หมำะสมแก่กำรปฏบิตัหิน้ำที ่มคีวำมซื่อสตัยสุ์จรติ สำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่
เพื่ อประโยชน์แก่ ส่วนรวมเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และมีประสิทธิภำพ 
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๑๒๕ 

 

พระรำชบญัญตั ิ

องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีที ่๕๒ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร 
ส่วนจงัหวดั 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๔๙๘ 

(๒) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

(๓) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

(๔) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๖ 

(๕) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

(๖) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(๗) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๔/ตอนที ่๖๒ ก/หน้ำ ๑/๓๑ ตุลำคม ๒๕๔๐ 
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๑๒๖ 

(๘) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(๙) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๙๓ ลงวนัที ่๒๘ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๑๐) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๑๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 

มำตรำ ๔  บทบญัญตัิแห่งกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มติ หรอืค ำสัง่ใด  
ที่อ้ำงถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะผู้ปกครองบังคับบัญชำข้ำรำชกำรส่วนจังหวัด 
ขำ้รำชกำรส่วนจงัหวดั องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั หรอืสภำจงัหวดั ใหถ้อืว่ำบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค ำสัง่นัน้อ้ำงถึงนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดั ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั หรือ  
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ตำมพระรำชบญัญตัินี้ แล้วแต่กรณี  ทัง้นี้ เท่ำที่ไม่ขดั
หรอืแยง้กบับทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มต ิหรอืค ำสัง่ใดไดก้ ำหนดให้
เป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัในฐำนะผูบ้รหิำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัหรอื
หวัหน้ำผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ใหถ้อืว่ำนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมอี ำนำจหน้ำทีเ่ช่นว่ำนัน้
เท่ำทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนดในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๕  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“จงัหวดั” หมำยควำมว่ำ จงัหวดัตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบบรหิำรรำชกำร

แผ่นดนิ 

“อ ำเภอ” หมำยควำมว่ำ อ ำเภอตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบบริหำรรำชกำร
แผ่นดนิ และใหห้มำยควำมรวมถงึกิง่อ ำเภอดว้ย 

“ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรที่ปฏิบตัิ
กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและได้รับเงินเดือนโดยมีอัตรำเงินเดือนและ
ต ำแหน่งในงบประมำณทีอ่งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัก ำหนดขึน้ 

“รำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น” หมำยควำมว่ำ เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล เมอืงพทัยำ กรุงเทพมหำนคร และรำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ 
นอกจำกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

“ขอ้บญัญตั”ิ หมำยควำมว่ำ ขอ้บญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
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มำตรำ ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ 
และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวง ประกำศและระเบยีบเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวง ประกำศและระเบยีบนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๗  ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดประกอบด้วย 
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และมอี ำนำจหน้ำที่
ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

 

มำตรำ ๘  ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นรำชกำร 
ส่วนทอ้งถิน่ 

เขตขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไดแ้ก่เขตจงัหวดั 

 

หมวด ๒ 

สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

   
 

มำตรำ ๙๒  สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัประกอบดว้ยสมำชกิสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัซึ่งมำจำกกำรเลอืกตัง้ของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดต้องมี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่๓ 

 
๒ มำตรำ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓ มำตรำ ๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ลกัษณะต้องหำ้มเพรำะกำรเป็นผู้ต้องค ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมำยใหจ้ ำคุก
และถูกคุมขงัอยู่โดยหมำยของศำลหรอืโดยค ำสัง่ตำมมำตรำ ๔๕ (๔) และ (๕) แห่งพระรำชบญัญตัิ 
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใช้ทัง้ในกรณีขณะสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(มตี่อหน้ำถดัไป) 
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๑๒๘ 

กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ใหถ้อืเกณฑจ์ ำนวนรำษฎร
แต่ละจังหวัดตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎรที่ประกำศในปีสุดท้ำยก่อนปีที่มีกำร
เลอืกตัง้ จงัหวดัใดมรีำษฎรไม่เกนิหำ้แสนคน ใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัไดย้ีส่บิสีค่น จงัหวดัใดมรีำษฎรเกนิหำ้แสนคนแต่ไม่เกนิหนึ่งลำ้นคน ใหม้กีำร
เลือกตัง้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัได้สำมสิบคน จงัหวดัใดมีรำษฎรเกิน 
หนึ่งล้ำนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้ำนห้ำแสนคน ให้มกีำรเลือกตัง้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำร
ส่วนจังหวัดได้สำมสิบหกคน จังหวัดใดมีรำษฎรเกินหนึ่งล้ำนห้ำแสนคนแต่ไม่เกิน 
สองล้ำนคน ให้มีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัได้สี่สิบสองคน 
จงัหวดัใดมรีำษฎรเกินสองล้ำนคนขึ้นไป ให้มีกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำร 
ส่วนจงัหวดัไดส้ีส่บิแปดคน 

ในอ ำเภอหนึ่งใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไดห้นึ่งคน 
เมื่อรวมจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัจำกแต่ละอ ำเภอแล้ว จ ำนวน
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยังไม่เ ป็นไปตำมเกณฑ์ตำมวรรคสำม  
ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ เอำจ ำนวนสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัซึ่งองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัจะพงึมไีดไ้ปหำรจ ำนวนรำษฎรทัง้จงัหวดั ไดผ้ลลพัธ์เท่ำใดใหถ้อืเป็นเกณฑ์
ส ำหรบัค ำนวณสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพิ่มขึ้น โดยอ ำเภอใดมจี ำนวน
รำษฎรมำกทีสุ่ดใหอ้ ำเภอนัน้มสีมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดัเพิม่ขึน้อกีหนึ่งคน 
แล้วใหเ้อำผลลพัธ์ดงักล่ำวหกัออกจำกจ ำนวนรำษฎรของอ ำเภอนัน้ เหลอืเท่ำใดใหถ้อืเป็น
จ ำนวนรำษฎรของอ ำเภอนั ้นในกำรพิจำรณำเพิ่มสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร  
ส่วนจงัหวดัที่ยงัขำดจ ำนวนอยู่ และให้กระท ำดงันี้ต่อ ๆ ไปจนได้สมำชกิสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัครบจ ำนวน 

ควำมในวรรคสำมมใิหน้ ำมำใชบ้งัคบัแก่กรณีทีไ่ด้จดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเพรำะเหตุที่มผีู้
ไดร้บัเลอืกตัง้ไม่ครบจ ำนวน ถ้ำในกำรจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่นัน้ยงัไดไ้ม่ครบจ ำนวนอกี 
ใหถ้อืว่ำสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดันัน้ประกอบดว้ยจ ำนวนสมำชกิเท่ำทีม่อียู่จนกว่ำ

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๓) 
และหลงัจำกได้รบัเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำจงัหวดัแล้ว ดงันัน้ ปรำกฏว่ำเป็นบุคคลต้องห้ำมตำมเหตุ
ดั ง ก ล่ ำ ว ภ ำ ย ห ลั ง ไ ด้ ร ั บ เ ลื อ ก ตั ้ง  ส ม ำ ชิ ก ภ ำพ ข อ ง บุ ค ค ล นั ้น ย่ อ ม สิ้ น สุ ด ล ง เ ช่ น กั น  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๖๒/๒๕๓๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๒๙ 

จะครบอำยุของสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เว้นแต่จะมจี ำนวนสมำชกิไม่ถึงสองใน
สำมของจ ำนวนตำมวรรคสำม๔ 

 

มำตรำ ๑๐  อำยุของสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมกี ำหนดครำวละสีปี่นับแต่
วนัเลอืกตัง้ 

สมำชกิภำพของสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเริม่ตัง้แต่วนัเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๑๑๕  สมำชกิภำพของสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัสิน้สุดลงเมื่อ 

(๑) ถงึครำวออกตำมอำยุของสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั หรอืมกีำรยุบสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๒) ตำย 

(๓)๖ ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

(๔) ขำดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัสำมครัง้ติดต่อกันโดยไม่มี 
เหตุอนัสมควร 

 
๔ มำตรำ ๙ วรรคหำ้ เพิม่โดยแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕ มำตรำ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สมำชิกสภำจังหวดั ต้องค ำพพิำกษำของศำลให้จ ำคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมำยของศำลใน
ขณะที่ด ำรงต ำแหน่ง ย่อมเป็นเหตุใหข้ำดคุณสมบตั ิและสมำชกิภำพจะสิน้สุดลงกต็่อเมื่อผูว้่ำรำชกำรจังหวดั
ได้สอบสวนและปรำกฏว่ำ เป็นผู้ขำดคุณสมบตัิของผู้สมคัรรบัเลือกตัง้และผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัสัง่ให้ออก 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๑๗/๒๕๓๗)  

กำรมลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำจงัหวดันัน้  มไิด้ท ำให้
สมำชกิภำพแห่งสภำจงัหวดัสิ้นสุดลงทนัที แต่จะสิ้นสุดลงเมื่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัได้สอบสวนและสัง่ให้
ออกแล้ว ดงันัน้ แม้ว่ำสมำชิกสภำจงัหวดัที่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในระหว่ำงสมำชิกภำพจะได้ลำ
สิกขำบทแล้ว ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยังคงมีอ ำนำจสอบสวนและสัง่ให้ผู้ที่ขำดคุณสมบัตินัน้ออกจำก
ต ำแหน่งได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๑๒/๒๕๑๙) 

๖ ในกรณีที่สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัลำออกโดยมไิด้ระบุว่ำจะลำออกเมื่อใด 
กำรลำออกนัน้ย่อมมผีลสมบูรณ์เมื่อสมำชกิผู้นัน้ได้ยื่นใบลำออกต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืเจ้ำหน้ำที่
ของจงัหวดัไดล้งรบัใบลำออก กำรลำออกย่อมสมบูรณ์เมื่อถงึเวลำทีก่ ำหนดไวน้ัน้ตำมมำตรำ ๑๕๓ แห่ง
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  แต่หำกเป็นลำออกโดยมีเงื่อนไขว่ำถ้ำได้ร ับเลือกตัง้เป็น
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรกใ็หใ้บลำออกมผีล แต่ถำ้ไม่ไดก้ใ็หใ้บลำออกเป็นอนัพบัไป ถอืไม่ไดว้่ำเป็นกำร
แสดงเจตนำลำออกที่สมบูรณ์จึงไม่ เ ป็นกำรลำออก  (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  : 
เรื่องเสรจ็ที ่๒๖๖/๒๕๒๙) 
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๑๓๐ 

(๕)๗ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดนั ้นเป็นคู่สัญญำหรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่องค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดันัน้ หรอืทีอ่งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันัน้จะกระท ำ 

(๖)๘ ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๙ วรรคสอง หรอืกระท ำ
กำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๔/๓ วรรคสำม 

(๗) สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมมีติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง โดยเหน็ว่ำมคีวำม
ประพฤติในทำงที่จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสยีหรอืก่อควำมไม่สงบเรยีบร้อยแก่องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดหรือกระท ำกำรอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภำองค์กำรบริหำร  
ส่วนจงัหวดั โดยมสีมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม
ของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่เข้ำชื่อเสนอให้ 
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพจิำรณำ และมตดิงักล่ำวต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่  ทัง้นี้  
ใหส้มำชกิภำพสิน้สุดลงนับแต่วนัทีส่ภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมมีต ิ

(๘) รำษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ของจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่มำลงคะแนนเสียง เห็นว่ำสมำชิกสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัผูใ้ดไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรลงคะแนนเสยีง
เพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

เมื่อมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัสมำชกิภำพของสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
ผูใ้ดสิน้สุดลงตำม (๔) (๕) หรอื (๖) หรอืเมื่อไดร้บัแจง้จำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำ

 
๗ เจตนำรมณ์ของมำตรำ ๑๑ (๕) ก ำหนดใหส้มำชกิภำพของสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน

จงัหวดัสิ้นสุดลงทนัทนีับแต่วนัที่มเีหตุเป็นผูม้สี่วนได้เสยีไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม หำกผูใ้ดมเีหตุ
ดงักล่ำวในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่ง แม้ผู้นัน้จะพ้นจำกต ำแหน่งด้วยเหตุใด ๆ หรอืผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั
สอบสวนแล้วภำยหลงัพบว่ำมเีหตุดงักล่ำว ต้องถอืว่ำผูน้ัน้สิ้นสุดสมำชกิภำพนับแต่วนัที่มเีหตุดงักล่ำว 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๘๓/๒๕๔๘) 

“สญัญำสมัปทำน” หมำยถงึ สญัญำชนิดหนึ่งซึง่ต่ำงจำกสญัญำทัว่ไป คอื มุ่งแต่เฉพำะกำร
มอบหมำยให้จัดท ำบริกำรสำธำรณะ  จัดให้มีสิ่งสำธำรณูปโภคหรือแสวงหำประโยชน์จำก
ทรพัยำกรธรรมชำติ กรณีสญัญำเช่ำรถชัว่ครำวเพื่อโครงกำรสมัมนำและทศันศึกษำดูงำนของคณะ
ผูบ้รหิำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจงึเป็นสญัญำธรรมดำมใิช่สญัญำสมัปทำนที่นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดัมสี่วนไดเ้สยี (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒๙/๒๕๔๕) 

๘ มำตรำ ๑๑ (๖) วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญัตอิงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๓๑ 

สมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัผู้ใดสิ้นสุดลงตำม (๖) ให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัสอบสวนใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีม่ขีอ้สงสยัหรอืไดร้บัแจง้
จำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ แล้วแต่กรณี และด ำเนินกำรวนิิจฉัยใหแ้ล้วเสรจ็ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้ รับผลกำร
สอบสวนจำกคณะกรรมกำรสอบสวน แมว้่ำสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัผูน้ัน้
จะไดพ้น้จำกต ำแหน่งไปแลว้ไมว่่ำดว้ยเหตใุด เวน้แต่เพรำะเหตุตำย หรอืพน้จำกต ำแหน่ง
ไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มกีำรตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนและไม่สำมำรถด ำเนินกำร
สอบสวนกรณีตำม (๕) หรอื (๖) ใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ผูว้่ำรำชกำร
จงัหวดัอำจขยำยเวลำกำรสอบสวนออกไปไดอ้กีไม่เกนิสำมสบิวนั  ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำร
สอบสวนและวนิิจฉยัใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง๙ 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัวนิิจฉัยว่ำสมำชกิภำพของสมำชกิสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัผูน้ัน้สิน้สุดลงตำม (๔) (๕) หรอื (๖) ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัประกำศค ำ
วนิิจฉัยใหท้รำบทัว่กนั ไม่ว่ำผูน้ัน้จะไดพ้น้จำกต ำแหน่งไปก่อนแล้วหรอืไม่กต็ำม โดยใน
ค ำวนิิจฉัยนัน้ใหร้ะบุเหตุทีท่ ำใหพ้น้จำกต ำแหน่งไว ้และใหส้มำชกิภำพของสมำชกิสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัผู้นัน้สิ้นสุดตัง้แต่วนัที่มีเหตุตำม (๔) (๕) หรือ (๖) แต่ไม่
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรบัค่ำตอบแทนทีไ่ดก้ระท ำไปก่อนวนัทีม่กีำรประกำศค ำ
วินิจฉัย ถ้ำในขณะที่ประกำศค ำวินิจฉัยดงักล่ำวผู้นัน้ก ำลงัด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่อนัเป็นผลจำกกำรเลอืกตัง้ต่ำงวำระหรอืต่ำงองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่กนั ใหผู้น้ัน้พน้จำกต ำแหน่งทีก่ ำลงัด ำรงอยู่ดว้ย และในกรณีทีเ่ป็นผลใหถู้ก
หำ้มใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืใชส้ทิธเิลอืกตัง้ ใหถ้อืว่ำวนัทีป่ระกำศค ำวนิิจฉยัเป็นวนั
เริม่นับระยะเวลำตอ้งหำ้มดงักล่ำว  ทัง้นี้ ค ำวนิิจฉยัของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตำมมำตรำนี้
ใหเ้ป็นทีสุ่ด๑๐ 

 
๙ มำตรำ ๑๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตอ้งสอบสวนและวนิิจฉัยโดยเรว็ และเมื่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัไดว้นิิจฉยั
ว่ำมีกรณีต้องด้วยมำตรำ ๑๑ วรรคหนึ่ง สมำชิกภำพของผู้นัน้ย่อมสิ้นสุดลงตำมผลของกฎหมำย 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๘/๒๕๕๓) 

๑๐ มำตรำ ๑๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๓๒ 

ในกรณีทีส่มำชกิภำพของสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัสิน้สุดตำม (๘) 
พรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืว่ำเป็นกำรยุบสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั๑๑ 

 

มำตรำ ๑๒  ก่อนเข้ำรบัหน้ำที่ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดต้อง
ปฏิญำณตนในที่ประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัว่ำ “จะรกัษำไว้และปฏิบตัิตำม
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย จะซื่อสตัย์สุจริต และปฏิบตัิหน้ำที่เพื่อประโยชน์ 
ของประชำชน” 

 

มำตรำ ๑๓  สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัย่อมเป็นผูแ้ทนของปวงชน
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนัน้ และต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมเห็นของตน 
โดยบรสุิทธิใ์จ ไม่อยู่ในควำมผกูมดัแห่งอำณตัมิอบหมำยใด ๆ 

 

มำตรำ ๑๔๑๒  เมื่อต ำแหน่งสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัว่ำงลงเพรำะ
ถึงครำวออกตำมอำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัหรือมีกำรยุบสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดั ให้มีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดขึ้นแทน
ต ำแหน่งทีว่่ำงตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๑๕๑๓  เมื่อต ำแหน่งสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัว่ำงลงเพรำะ
เหตุอื่น นอกจำกถงึครำวออกตำมอำยุของสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัหรอืมกีำรยุบ
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
ขึน้แทนต ำแหน่งที่ว่ำงตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำร
ทอ้งถิน่ 

ให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งได้รับเลือกตัง้แทนนัน้อยู่ใน
ต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำอำยุของสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

 

มำตรำ ๑๖  เมื่อมกีำรยุบและรวมเขตกำรปกครองของจงัหวดัตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ให้บรรดำสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัของ

 
๑๑ ม ำต ร ำ  ๑๑  ว ร ร คสี่  เ พิ่ ม โ ดยพระ ร ำชบัญญัติอ งค์ก ำ รบ ริห ำ ร ส่ วนจั งหวัด 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒ มำตรำ ๑๔ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๓ มำตรำ ๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๓๓ 

อ ำเภอที่ถูกยุบหรอืถูกรวมเขำ้ไวใ้นกำรปกครองของจงัหวดัใดเป็นสมำชกิสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัของจงัหวดันัน้จนกว่ำสมำชกิภำพจะสิน้สุดลงตำมมำตรำ ๑๑ 

 

มำตรำ ๑๗  ใหส้ภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเลอืกสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัเป็นประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัคนหนึ่ง และรองประธำนสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัสองคน 

 

มำตรำ ๑๘๑๔  ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและรองประธำนสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ด ำรงต ำแหน่งจนครบอำยุของสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง ประธำนสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดัและรองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

(๒) สิน้สุดสมำชกิภำพของสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๓) รฐัมนตรสีัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๗๙ 

(๔) สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง โดยเหน็ว่ำมคีวำม
ประพฤติในทำงที่จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสยีหรอืก่อควำมไม่สงบเรยีบร้อยแก่องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดหรือกระท ำกำรอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภำองค์กำรบริหำร  
ส่วนจงัหวดั โดยมสีมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม
ของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่เข้ำชื่อเสนอให้ 
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพจิำรณำ และมตดิงักล่ำวต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ  
สำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่  ทัง้นี้  
ใหพ้น้จำกต ำแหน่งนับแต่วนัทีส่ภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมมีติ 

ในกรณีตำมวรรคสอง ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือ 
รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัที่ได้รบัเลือกใหม่อยู่ในต ำแหน่งตำมวำระ 
ของผูซ้ึง่ตนแทน 

ผู้ซึ่งรัฐมนตรีสัง่ให้พ้นจำกต ำแหน่งตำม (๓) จะด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัหรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัอีกไม่ได้
ตลอดอำยุของสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันัน้ 

 

 
๑๔ มำตรำ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๓๔ 

มำตรำ ๑๙  เมื่อต ำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือ 
รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถงึครำวออก
ตำมอำยุของสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัหรอืมกีำรยุบสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
ให้มีกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดหรือรองประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ 
ต ำแหน่งนัน้ว่ำงลง 

 

มำตรำ ๒๐๑๕  ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมหีน้ำทีด่ ำเนินกิจกำร
ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมระเบียบ
ขอ้บงัคบักำรประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมหีน้ำที่ช่วยประธำนสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัปฏิบตัิกำรตำมหน้ำที่และกระท ำกิจกำรตำมที่ประธำนสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัมอบหมำย 

ในกรณีที่ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไม่อยู่หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัิ
หน้ำที่ได้ ให้รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัคนที่หนึ่งปฏิบตัิหน้ำที่แทน  
และในกรณีทีป่ระธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและรองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัคนทีห่นึ่งไม่อยู่หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัิหน้ำทีไ่ด้ ให้รองประธำนสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัคนทีส่องปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทน 

 

มำตรำ ๒๑๑๖  เมื่อประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและรองประธำนสภำ
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทัง้สองคนไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัเลอืกกนัขึน้เองเป็นประธำนในทีป่ระชุมส ำหรบักำรประชุมครำวนัน้ 

 

 
๑๕ ป ร ะ ธ ำ น ส ภ ำ อ ง ค์ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ส่ ว น จั ง ห วั ด มี ห น้ ำ ที่ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม  

เป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดประชุมโดยไม่มีบทบัญญัติอื่นใดบัญญัติเป็นอย่ำงอื่น  
อีกจึงเห็นได้ว่ำกฎหมำยให้อ ำนำจแก่ประธำนสภำฯ  พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรด ำเนิน 
กำรประชุมและกำรปิดประชุม ส่วนระเบียบขอ้บงัคบัที่ก ำหนดว่ำประธำนสภำฯ จะสัง่ปิดประชุมก่อน
หมดระเบียบวำระกำรประชุมมิได้นัน้ หรือขดักับอ ำนำจของประธำนสภำฯ ที่มีอยู่ จึงไม่มีผลบงัคบั 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๐๗/๒๕๔๔) 

๑๖ ค ำว่ำ “ไม่อยู่ในที่ประชุม” ไม่อำจหมำยควำมรวมถึง “อยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ยอมปฏิบัติ
หน้ำที่”ด้วย เมื่อกฎหมำยมไิดก้ ำหนดควำมหมำยไวเ้ป็นพเิศษย่อมตอ้งถอืตำมสภำพแห่งควำมเป็นจรงิ 
ก ล่ ำ ว คือ  บุ ค คลนั ้น ต้ อ ง ไ ม่ อยู่ ใ นที่ ป ร ะ ชุ ม จ ริง  ( ค ว ำม เห็น คณะกร รมกำ รกฤษฎี ก ำ  :  
เรื่องเสรจ็ที ่๘๔๓/๒๕๔๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๓๕ 

มำตรำ ๒๒  ในปีหนึ่งใหม้สีมยัประชุมสำมญัสองสมยั 

ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตอ้งก ำหนดใหส้มำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไดม้ำ
ประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัครัง้แรกภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัประกำศผลกำร
เลอืกตัง้สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั๑๗ 

วนัเริม่สมยัประชุมสำมญัประจ ำปี ใหส้ภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัก ำหนด 

สมัยประชุมสำมัญให้มีก ำหนดสี่สิบห้ำวัน แต่ถ้ำมีกรณีจ ำเป็น ให้ประธำน 
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัสัง่ขยำยสมยัประชุมสำมญัออกไปอกีไดต้ำมควำมจ ำเป็น
ครัง้ละไม่เกนิสบิหำ้วนั 

กำรปิดสมยัประชุมสำมญัก่อนครบก ำหนดเวลำสีส่บิหำ้วนัจะกระท ำมไิด้ 
กรณีทีส่ภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไม่อำจจดัใหม้กีำรประชุมครัง้แรกไดต้ำม

ก ำหนดเวลำในวรรคสอง หรอืมีกำรประชุมแต่ไม่อำจเลอืกประธำนสภำองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัได้ ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัอำจเสนอรฐัมนตรใีห้มคี ำสัง่ยุบสภำองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดั๑๘ 

 

มำตรำ ๒๓๑๙  กำรประชุมตำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง ให้ที่ประชุมเลือก
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและรองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

 

มำตรำ ๒๔  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๒๒ ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดัเป็นผู้เรยีกประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมสมยัประชุมและเป็น 
ผูเ้ปิดและปิดกำรประชุม 

ในกรณีทีไ่ม่มปีระธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัหรอืประธำนสภำองคก์ำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัไม่เรยีกประชุมตำมกฎหมำย ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผูเ้รยีกประชุม
และเป็นผูเ้ปิดและปิดกำรประชุม๒๐ 

 

 
๑๗ มำตรำ ๒๒ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๘ มำตรำ ๒๒ วรรคหก เพิม่โดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั (ฉบบัที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๙ มำตรำ ๒๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั (ฉบบัที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๐ ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัจะมอี ำนำจเรยีกประชุมและเป็นผูเ้ปิดและปิดกำรประชุมในกำรประชุม
สมยัสำมญัและสมยัวสิำมญัได้เฉพำะใน (๑) เป็นกำรประชุมครัง้แรกตำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง (๒)  
กรณีไม่มปีระธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (๓) กรณีประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไม่
เรยีกประชุมตำมกฎหมำยเท่ำนัน้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙๗/๒๕๔๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๓๖ 

มำตรำ ๒๕  เมื่อเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัอำจเรยีกประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
เป็นสมยัวิสำมญัก็ได้ หรือนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั หรือสมำชิกสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัเท่ำทีม่อียู่ อำจท ำค ำรอ้งยื่นต่อประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัขอให้
เปิดกำรประชุมสมยัวสิำมญัได ้

วรรคสอง๒๑ (ยกเลกิ) 
ในกรณีที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั หรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร  

ส่วนจังหวดั ท ำค ำร้องขอให้เปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัสมยัวิสำมญั  
ให้ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเรยีกประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
สมยัวสิำมญัภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำรอ้ง๒๒ 

กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัสมยัวิสำมญัให้มีก ำหนดเจ็ดวนั  
แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีกต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำร  
ส่วนจงัหวดัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัเท่ำทีม่อียู่ และใหข้ยำยออกไปไดอ้กีไม่เกนิเจด็วนั 

 

มำตรำ ๒๖  ขอ้บงัคบักำรประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัใหเ้ป็นไปตำม
ระเบยีบทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๗  กำรประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทุกครำว ต้องมสีมำชกิ
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเท่ำทีม่อียู่ จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 

มำตรำ ๒๘  กำรลงมตวินิิจฉัยขอ้ปรกึษำนัน้ให้ถอืเอำเสยีงขำ้งมำกเป็นเกณฑ์ 
เวน้แต่ทีม่บีญัญตัไิวเ้ป็นอย่ำงอื่นในพระรำชบญัญตันิี้ 

 
๒๑ มำตรำ ๒๕ วรรคสอง ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๒ กรณีมคี ำรอ้งใหป้ระธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเรยีกประชุมสมยัวสิำมญั ภำยใน
สบิห้ำวนันับแต่วนัที่ได้รบัค ำร้อง หมำยควำมว่ำ ให้ประธำนต้องเรยีกประชุมโดยก ำหนดวนัประชุม
ภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่ได้รบัค ำร้องขอนัน้ มใิช่ให้เพยีงออกประกำศหรอืออกค ำสัง่เรยีกประชุม
ภำยในสบิหำ้วนั (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๕๗/๒๕๒๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๓๗ 

สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่งในกำรลงคะแนน 
ถ้ำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็น
เสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๒๙  กำรปรกึษำหำรอืในสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตอ้งเป็นกจิกำร
เกี่ยวกบัอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดันัน้โดยเฉพำะ ห้ำมปรกึษำหำรอื 
ในเรื่องนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที ่

 

มำตรำ ๓๐  กำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัย่อมเป็นกำรเปิดเผย
ตำมลักษณะที่จะได้ก ำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด แต่กำรประชุมลับย่อมมีได้เมื่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัร้องขอ  
หรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดรวมกันมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม 
ของจ ำนวนสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัซึง่มำประชุมรอ้งขอ 

 

มำตรำ ๓๑๒๓  ในทีป่ระชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั สมำชกิสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัมสีทิธติัง้กระทู้ถำมนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัหรอืรองนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัในเรื่องใดอนัเกีย่วกบังำนในหน้ำทีไ่ด ้แต่นำยกองคก์ำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดั หรือรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่ำ 
เรื่องนัน้ยงัไม่ควรเปิดเผยเพรำะเกีย่วกบัควำมปลอดภยัหรอืประโยชน์ส ำคญัขององค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั 

 

มำตรำ ๓๒  สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัอำจเสนอขอ้สอบถำมต่อ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัชี้แจงข้อเท็จจริงใด ๆ  
อนัเกี่ยวกบัอ ำนำจหน้ำทีข่องรำชกำรส่วนภูมภิำคและใหห้วัหน้ำหน่วยงำนรำชกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิซึ่งมำปฏิบตัิหน้ำที่ในเขตจงัหวดัชี้แจง
ขอ้เท็จจรงิใด ๆ อนัเกี่ยวกบังำนในหน้ำที่ได้  ทัง้นี้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืหวัหน้ำ
หน่วยงำนรำชกำรดงักล่ำวชีแ้จงดว้ยวำจำหรอืเป็นหนังสอืต่อประธำนสภำองคก์ำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัภำยในเวลำอนัสมควรกไ็ด ้

 
๒๓ มำตรำ ๓๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั (ฉบบัที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๓๘ 

ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนรำชกำรย่อมมสีทิธทิีจ่ะไม่ตอบค ำถำม
เมื่อเห็นว่ำขอ้เท็จจรงินัน้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัควำมมัน่คงของชำตหิรือเกี่ยวกบันโยบำย
ของกำรบรหิำรรำชกำรส่วนกลำงทีย่งัไม่สมควรเปิดเผย 

 

มำตรำ ๓๓  สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมอี ำนำจเลอืกสมำชกิสภำองคก์ำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัเป็นคณะกรรมกำรสำมญั และมอี ำนำจเลอืกบุคคลซึ่งมไิดเ้ป็นสมำชกิ
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัร่วมเป็นคณะกรรมกำรวสิำมญัเพื่อกระท ำกิจกำรหรอื
พิจำรณำสอบสวนเรื่องใด ๆ อนัอยู่ในวงงำนของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัแล้ว
รำยงำนต่อสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั แต่ทัง้นี้กจิกำรหรอืกำรสอบสวนดงักล่ำวตอ้ง
มิใช่เป็นเรื่องที่สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเสนอข้อสอบถำมต่อประธำน 
สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมมำตรำ ๓๒ 

ให้สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตัง้คณะกรรมกำรสำมญัประจ ำสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัชุดหนึ่งเพื่อท ำหน้ำทีใ่หค้วำมเหน็ชอบในกำรออกขอ้บญัญตัชิัว่ครำว
ตำมมำตรำ ๕๗ 

 

มำตรำ ๓๔  กำรประชุมของคณะกรรมกำรสำมญั คณะกรรมกำรวสิำมญั และ
คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมมำตรำ ๓๓ ต้องมี
กรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกวำ่กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ระเบียบกำรประชุมคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ใช้ระเบยีบขอ้บงัคบักำร
ประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 

นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

   

 

มำตรำ ๓๕๒๔  ใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมนีำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
คนหนึ่งซึ่งมำจำกกำรเลอืกตัง้โดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้
สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 

 
๒๔ มำตรำ ๓๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั (ฉบบัที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๓๙ 

มำตรำ ๓๕/๑๒๕  บุคคลผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนำยกองค์กำรบรหิำรส่วน
จงัหวดัตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ และตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิหำ้ปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๒) ส ำเร็จกำรศกึษำไม่ต ่ำกว่ำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำ หรอืเคยเป็นสมำชกิ
สภำจงัหวดั สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ หรอืสมำชกิรฐัสภำ 

 

มำตรำ ๓๕/๒๒๖  นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ
สีปี่นับแต่วนัเลอืกตัง้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวำระไม่ได้ 

ในกรณีทีน่ำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัด ำรงต ำแหน่งไม่ครบระยะเวลำสีปี่ก็
ใหถ้อืว่ำเป็นหนึ่งวำระ และเมื่อไดด้ ำรงต ำแหน่งสองวำระตดิต่อกนัแล้วจะด ำรงต ำแหน่ง
ไดอ้กีเมื่อพน้ระยะเวลำสีปี่นับแต่วนัพน้จำกต ำแหน่ง 

 

มำตรำ ๓๕/๓๒๗  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจแต่งตัง้รองนำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัซึง่มใิช่สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเป็นผูช้่วยเหลอื
ในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมที่นำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดัมอบหมำยไดต้ำมเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดัสีส่บิแปดคน ใหแ้ต่งตัง้รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไดไ้ม่เกนิสีค่น 

(๒) ในกรณีที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดัสำมสบิหกคนหรอืสีส่บิสองคน ใหแ้ต่งตัง้รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
ไดไ้ม่เกนิสำมคน 

(๓) ในกรณีที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดัยี่สิบสี่คนหรือสำมสิบคน ให้แต่งตัง้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัด  
ไดไ้ม่เกนิสองคน 

 
๒๕ มำตรำ ๓๕/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที่ ๕)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ มำตรำ ๓๕/๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๗ มำตรำ ๓๕/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๔๐ 

นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัอำจแต่งตัง้เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั และที่ปรกึษำนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัซึ่งมใิช่สมำชกิสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัไดจ้ ำนวนรวมกนัไม่เกนิหำ้คน 

รองนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม
ตำมมำตรำ ๓๕/๑ เว้นแต่กำรนับอำยุและกำรนับระยะเวลำของคุณสมบตัิหรอืลักษณะ
ตอ้งหำ้มอย่ำงอื่นใหน้ับถงึวนัแต่งตัง้๒๘ 

มำตรำ ๓๕/๔๒๙  ก่อนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเข้ำรับหน้ำที่   
ให้ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเรยีกประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
เพื่อใหน้ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัแถลงนโยบำยต่อสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวัด
โดยไม่มีกำรลงมติ  ทัง้นี้ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตัง้นำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

กรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและ 
รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัหรอืสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัถูกยุบ
ตำมมำตรำ ๒๒ วรรคหก หำกมกีรณีที่ส ำคญัและจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้ำไป 
จะกระทบต่อประโยชน์ส ำคญัของรำชกำรหรอืรำษฎร นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั  
จะด ำเนินกำรไปพลำงก่อนเท่ำทีจ่ ำเป็นกไ็ด ้เมื่อไดม้กีำรเลอืกประธำนสภำองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัแล้ว ให้ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวัดเรยีกประชุมสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัเพื่อให้นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัแถลงนโยบำยโดยไม่มกีำร  
ลงมตภิำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีม่กีำรเลอืกประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

กำรประชุมเพื่อแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัใหก้ระท ำ
โดยเปิดเผย โดยนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตอ้งจดัท ำนโยบำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
แจกใหส้มำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทุกคนทีม่ำประชุมดว้ย 

หำกนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไม่สำมำรถแถลงนโยบำยต่อสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนจงัหวดัได้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัแจ้งให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั
จดัท ำนโยบำยแจง้เป็นหนังสอืส่งใหส้มำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทุกคนภำยใน
เจด็วนั โดยใหน้ ำวธิกีำรแจง้ค ำสัง่ทำงปกครองเป็นหนังสอืตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิปีฏบิตัิ

 
๒๘ มำตรำ ๓๕/๓ วรรคสำม แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๙ มำตรำ ๓๕/๔ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๑๔๑ 

รำชกำรทำงปกครองมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่ำนำยกองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัไดแ้ถลงนโยบำยต่อสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัแลว้ 

ใหน้ำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจดัท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏบิตังิำนตำม
นโยบำยทีไ่ดแ้ถลงไวต้่อสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเป็นประจ ำทุกปี 

ค ำแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและรำยงำนแสดงผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย ให้ประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำร  
ส่วนจงัหวดัดว้ย 

 

มำตรำ ๓๕/๕๓๐  นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขดัต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำร

รำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ขอ้บญัญตั ิและนโยบำย 

(๒) สัง่ อนุญำต และอนุมตัเิกีย่วกบัรำชกำรขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๓) แต่งตัง้และถอดถอนรองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เลขำนุกำรนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และทีป่รกึษำนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๔) วำงระเบียบเพื่อให้งำนขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเป็นไปด้วยควำม
เรยีบรอ้ย 

(๕) รกัษำกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๖) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้และกฎหมำยอื่น 

 

มำตรำ ๓๖๓๑  นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ถงึครำวออกตำมวำระ 

(๒) ตำย 

(๓)๓๒ ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

 
๓๐ มำตรำ ๓๕/๕ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๑ มำตรำ ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๒ ในกรณีที่หนังสอืลำออกได้ลงวนัที่ไวล้่วงหน้ำเพื่อก ำหนดวนัเวลำของกำรให้เจตนำมผีล 
ก่อนถงึวนัที่ทีล่งไวว้่ำจะลำออก ยงัไม่ถอืว่ำผูท้ ำหนังสอืได้แสดงเจตนำที่จะลำออก หนังสอืลำออกจงึยงั
ไ ม่ ผู กพัน ก่ อ นถึ ง ก ำหนด เ ว ล ำดั ง กล่ ำ ว  เ จ้ ำ ข อ งหนั ง สือ จึ ง ยัง ค งมีสิท ธิที่ จ ะ เพิกถอน  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๖๔/๒๕๔๑) 
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๑๔๒ 

(๔) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๓๕/๑ 

(๕)๓๓ กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๔/๓ 

(๖)๓๔ รฐัมนตรสีัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๕๕ วรรคหำ้ หรอืมำตรำ ๗๙ 

(๗) ถูกจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 

(๘) รำษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ของจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่มำลงคะแนนเสียงเห็นว่ำนำยกองค์กำรบริหำร  
ส่วนจงัหวดัไม่สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อ
ถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

เมื่อมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัควำมเป็นนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัผูใ้ดสิน้สุดลง
ตำม (๔) หรอื (๕) หรอืเมื่อไดร้บัแจง้จำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำควำมเป็นนำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัผูใ้ดสิน้สุดลงตำม (๔) ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัสอบสวนใหแ้ลว้
เสรจ็ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีม่ขีอ้สงสยัหรอืไดร้บัแจง้จำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
แล้วแต่กรณี และด ำเนินกำรวนิิจฉยัใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีผู่ว้่ำรำชกำร
จงัหวดัสอบสวนแล้วเสร็จหรือวนัที่ได้รบัผลกำรสอบสวนจำกคณะกรรมกำรสอบสวน 
แมว้่ำนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัผูน้ัน้จะไดพ้น้จำกต ำแหน่งไปแลว้ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด 
เว้นแต่เพรำะเหตุตำย หรือพ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีกำรตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนและไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภำยใน
ก ำหนดเวลำดงักล่ำว ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัอำจขยำยเวลำกำรสอบสวนออกไปไดอ้กีไม่เกนิ
สำมสบิวนั  ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรสอบสวนและวนิิจฉยัใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง๓๕ 

ในกรณีทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัวนิิจฉยัว่ำนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพน้จำก
ต ำแหน่งตำม (๔) หรอื (๕) ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัประกำศค ำวนิิจฉัยใหท้รำบทัว่กนั ไม่
ว่ำผูน้ัน้จะไดพ้น้จำกต ำแหน่งไปก่อนแล้วหรอืไม่กต็ำม โดยในค ำวนิิจฉยันัน้ใหร้ะบุเหตุที่
ท ำใหพ้้นจำกต ำแหน่งไว ้และใหน้ำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัผู้นัน้พน้จำกต ำแหน่ง

 
๓๓ มำตรำ ๑๑ (๕) วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๔ มำตรำ ๑๑ (๖) วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๕ มำตรำ ๓๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๔๓ 

ตัง้แต่วนัทีม่เีหตตุำม (๔) หรอื (๕) แต่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรบัค่ำตอบแทน
ทีไ่ดก้ระท ำไปก่อนวนัทีม่กีำรประกำศค ำวนิิจฉยั ถ้ำในขณะทีป่ระกำศค ำวนิิจฉยัดงักล่ำว
ผู้นัน้ก ำลังด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นอันเป็นผลจำกกำร
เลอืกตัง้ต่ำงวำระหรอืต่ำงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กนั ใหผู้น้ัน้พน้จำกต ำแหน่งทีก่ ำลงั
ด ำรงอยู่ดว้ย และในกรณีทีเ่ป็นผลใหถู้กหำ้มใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 
ให้ถือว่ำวนัที่ประกำศค ำวินิจฉัยเป็นวนัเริ่มนับระยะเวลำต้องห้ำมดังกล่ำว  ทัง้นี้ ค ำ
วนิิจฉยัของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตำมมำตรำนี้ใหเ้ป็นทีสุ่ด๓๖ 

ในระหว่ำงทีไ่ม่มนีำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ใหป้ลดัองค์กำรบรหิำรส่วน
จงัหวดัปฏบิตัหิน้ำทีข่องนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเท่ำทีจ่ ำเป็นไดเ้ป็นกำรชัว่ครำว
จนถงึวนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั๓๗ 

 

มำตรำ ๓๗๓๘  รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพน้จำกต ำแหน่ง 

(๒) นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมคี ำสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

(๓) ตำย 

(๔) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๕) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๓๕/๑ 

(๖) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๔/๓ 

(๗) ถูกจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 

(๘) รฐัมนตรสีัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๗๙ 

ให้น ำควำมในมำตรำ ๓๖ วรรคสองและวรรคสำม มำใช้บงัคบัแก่รองนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัดว้ยโดยอนุโลม”๓๙ 

 
๓๖ มำตรำ ๓๖ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังห วัด 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๗ มำตร ำ  ๓๖  ว ร รคสี่  เพิ่ม โดยพระ ร ำชบัญญัติอ งค์ก ำรบริห ำรส่ วนจั งห วัด  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๘ มำตรำ ๓๗ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๙ มำตรำ ๓๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๔๔ 

มำตรำ ๓๗/๑๔๐  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั และที่ปรึกษำ
นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพน้จำกต ำแหน่ง 

(๒) นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมคี ำสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

(๓) ตำย 

(๔) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๕) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๔/๓ 

(๖) ถูกจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 

ให้น ำควำมในมำตรำ ๓๖ วรรคสองและวรรคสำม มำใช้บงัคบัแก่เลขำนุกำร
นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และทีป่รกึษำนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัดว้ยโดย
อนุโลม๔๑ 

 

มำตรำ ๓๘๔๒  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๓๙๔๓  ให้นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัควบคุมและรบัผิดชอบใน
กำรบรหิำรรำชกำรขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมกฎหมำย และเป็นผูบ้งัคบับญัชำ
ขำ้รำชกำรและลูกจำ้งองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

ใหม้ปีลดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัคนหนึ่ง เป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรและ
ลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัให้เป็นไปตำม
นโยบำย และมอี ำนำจหน้ำทีอ่ื่นตำมทีม่กีฎหมำยก ำหนดหรอืตำมทีน่ำยกองคก์ำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัมอบหมำย 

 
๔๐ มำตรำ ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔๑ มำตรำ ๓๗/๑ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔๒ มำตรำ ๓๘ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔๓ มำตรำ ๓๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ค ำว่ำ “ไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้” หมำยถึง กรณีใด ๆ  ที่ท ำให้ไม่อำจปฏิบตัหิน้ำที่ได้ เช่น เจ็บป่วย 
หรือเดินทำงไปต่ำงประเทศ และย่อมหมำยควำมรวมถึงกรณีที่กฎหมำยห้ำมมิให้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๖๙/๒๕๕๕) 
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๑๔๕ 

กำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๓๙/๑๔๔  อ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรสัง่หรอืกำรปฏิบตัริำชกำรของรองนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ใหเ้ป็นไปตำมทีน่ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมอบหมำย 

ในกรณีทีน่ำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ให้รองนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมล ำดบัทีน่ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจดัไวเ้ป็นผูร้กัษำ
รำชกำรแทน ถำ้ไม่มรีองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัหรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้
ใหป้ลดัองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

ในกรณีทีม่กีฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคบั ขอ้บญัญตั ิหรอืค ำสัง่ใด แต่งตัง้ให้
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเป็นกรรมกำรหรอืใหม้อี ำนำจหน้ำทีอ่ย่ำงใด ใหผู้ร้กัษำ
รำชกำรแทนท ำหน้ำที่กรรมกำรหรือมอี ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับนำยกองค์กำรบรหิำร  
ส่วนจงัหวดัในระหว่ำงรกัษำรำชกำรแทนดว้ย 

อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตั ิหรอืกำรปฏบิตัริำชกำรทีน่ำยกองคก์ำร
บริหำรส่วนจงัหวดัจะพึงปฏิบตัิหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 
ขอ้บญัญตัิหรอืค ำสัง่ใด หรอืมติของคณะรฐัมนตรใีนเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตัหิรอืค ำสัง่นัน้ หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้ ไม่ไดก้ ำหนดใน
เรื่ องกำรมอบอ ำนำจไว้เ ป็นอย่ ำงอื่ น  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจ 
มอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสือให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเป็นผู้ปฏิบตัิ
รำชกำรแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัก็ได้ แต่ถ้ำมอบให้ปลดัองค์กำรบรหิำร 
ส่วนจงัหวดัหรอืรองปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัปฏบิตัริำชกำรแทน ใหท้ ำเป็นค ำสัง่
และประกำศใหป้ระชำชนทรำบ 

กำรปฏบิตัริำชกำรแทนนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมวรรคสีต่อ้งกระท ำ
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลและกรอบนโยบำยทีน่ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัก ำหนดไว้ 

 

มำตรำ ๔๐  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัด รองนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดั ปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั รองปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และ
ขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัซึง่นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัแต่งตัง้มอี ำนำจ
เปรยีบเทยีบคดลีะเมดิขอ้บญัญตัไิด ้

 
๔๔ มำตรำ ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๑๔๖ 

เมื่อผูก้ระท ำควำมผดิไดช้ ำระค่ำปรบัตำมจ ำนวนทีเ่ปรยีบเทยีบภำยในสำมสบิวนั
นับแต่วนัทีม่กีำรเปรยีบเทยีบ ใหถ้อืว่ำคดเีลกิกนัตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

 

มำตรำ ๔๑๔๕  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๒๔๖  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๓  เพื่อประโยชน์แก่กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั นำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัอำจขอยมืตวัขำ้รำชกำร พนักงำนหรอืลูกจำ้งของส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืรำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นมำช่วยปฏบิตัริำชกำรชัว่ครำว
โดยมกี ำหนดเวลำได ้โดยเสนอเรื่องต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อพจิำรณำท ำควำมตกลง
กับหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้นัน้ก่อน และเมื่อหมดควำมจ ำเป็นแล้วให้รีบส่งตัวผู้นัน้ 
คนืตน้สงักดั 

ให้ถือว่ำผูซ้ึ่งมำช่วยรำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมอี ำนำจหน้ำทีเ่สมอืน
เป็นข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยไม่ ขำดจำก
สถำนภำพเดมิและคงไดร้บัเงนิเดอืนทำงตน้สงักดัเดมิ 

 

มำตรำ ๔๔  ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหน้ำยกองคก์ำรบรหิำร
ส่วนจังหวัด รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่ วนจังหวัด  
เป็นเจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

มำตรำ ๔๔/๑๔๗  นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั รองนำยกองค์กำรบรหิำร
ส่วนจังหวดั หรือผู้ซึ่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัมอบหมำย มีสิทธิเข้ำประชุม 
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและมสีทิธแิถลงขอ้เทจ็จรงิ ตลอดจนแสดงควำมคิดเห็น
เกีย่วกบังำนในหน้ำทีข่องตนต่อทีป่ระชุม แต่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มำตรำ ๔๔/๒๔๘  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ มสีทิธิ

 
๔๕ มำตรำ ๔๑ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔๖ มำตรำ ๔๒ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔๗ มำตรำ ๔๔/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔๘ มำตรำ ๔๔/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๔๗ 

เข้ำชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทัว่ไปในที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั 
เพื่อใหน้ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงควำมคดิเหน็ในปัญหำ
อนัเกีย่วกบักำรบรหิำรรำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัโดยไม่มกีำรลงมติ 

ญตัติตำมวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และให้
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัก ำหนดวนัส ำหรบักำรอภิปรำยทัว่ไป ซึ่งต้อง 
ไม่เรว็กว่ำหำ้วนัและไม่ชำ้กว่ำสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัญตัต ิแล้วแจง้ใหน้ำยกองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัทรำบ 

กำรขอเปิดอภปิรำยทัว่ไปตำมมำตรำนี้ จะท ำไดค้รัง้เดยีวในสมยัประชุมสำมญั
สมยัหนึ่ง 

 

มำตรำ ๔๔/๓๔๙  นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั รองนำยกองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดั เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั และที่ปรึกษำนำยกองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั ตอ้งไม่กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑)๕๐ ด ำรงต ำแหน่งหรอืปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดในส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั 
หรอืรฐัวสิำหกจิ เวน้แต่ต ำแหน่งทีด่ ำรงตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย หรอืเป็นกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีเ่พื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิหรอืตำมนโยบำยของรฐับำล 

(๒) รบัเงนิหรอืประโยชน์ใด ๆ เป็นพเิศษจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั 
หรือรัฐวิสำหกิจ นอกเหนือไปจำกที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ 
ปฏบิตักิบับุคคลในธุรกจิกำรงำนตำมปกต ิ

(๓)๕๑ เป็นผู้มส่ีวนได้เสยีในสญัญำหรือกิจกำรที่กระท ำหรือจะกระท ำกับหรือ
ใหแ้ก่องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดันัน้ หรอืมส่ีวนไดเ้สยีในสญัญำหรอืกจิกำรทีก่ระท ำหรอื

 
๔๙ มำตรำ ๔๔/๓ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕๐ มำตรำ ๔๔/๓ (๑) วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕๑ มำตรำ ๔๔/๓ (๓) วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวดั (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กำรทีน่ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัซึ่งเป็นผูค้วบคุมดูแลกำรปฏบิตัติำมสญัญำระหว่ำง
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดักบับรษิทั จ. ซึง่เป็นบรษิทัของครอบครวั แมจ้ะลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร
บริษัทแต่ยังคงถือหุ้นอยู่ตำมเดิม  อีกทัง้ควำมผูกพันในบริษัทของครอบครัวก็มิได้สิ้นผลไป  
จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำฯ  แม้ต่อมำจะได้ด ำเนินกำรโอนหุ้นให้กับผู้อื่นไปแล้วก็ตำม  
แต่ก็ เ ป็นกำรโอนหุ้นในภำยหลังที่ได้ด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้ว   
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๙๑/๒๕๕๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๔๘ 

จะกระท ำกบัหรอืใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมพีฤตกิำรณ์แสดงใหเ้ห็นว่ำ
เป็นกำรต่ำงตอบแทนหรอืเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่ำงกนั  ทัง้นี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม 

บทบญัญตัิมำตรำนี้มใิหใ้ชบ้งัคบักบักรณีทีบุ่คคลดงักล่ำวตำมวรรคหนึ่งไดร้บั
เบี้ยหวดั บ ำเหน็จบ ำนำญ เงนิปีพระบรมวงศำนุวงศ์ หรอืเงินอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั
และมใิห้ใช้บงัคบักบักรณีที่บุคคลดงักล่ำวตำมวรรคหนึ่งรบัเงนิตอบแทนค่ำเบี้ยประชุม
หรือเงินอื่นใด เนื่องจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมำธกิำรของรฐัสภำ สภำผู้แทนรำษฎร 
วุฒิสภำ หรือสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือสภำท้องถิ่นอื่น หรือกรรมกำรที่มี
กฎหมำยบญัญตัใิหเ้ป็นโดยต ำแหน่ง 

ให้น ำควำมใน (๓) มำใช้บงัคบัแก่สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัดว้ย
โดยอนุโลม๕๒ 

 

หมวด ๔ 

อ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

   
 

มำตรำ ๔๕  องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมอี ำนำจหน้ำทีด่ ำเนินกจิกำรภำยในเขต
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรำขอ้บญัญตัโิดยไม่ขดัหรอืแยง้ต่อกฎหมำย 

(๒) จัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และประสำนกำรจัดท ำ
แผนพฒันำจงัหวดัตำมระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

(๓)๕๓ สนับสนุนสภำต ำบลและรำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นในกำรพฒันำทอ้งถิน่ 

(๔) ประสำนและใหค้วำมร่วมมอืในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องสภำต ำบลและรำชกำร
ส่วนทอ้งถิน่อื่น 

(๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตำมกฎหมำยจะต้องแบ่งให้แก่สภำต ำบลและรำชกำร 
ส่วนทอ้งถิน่อื่น 

 
๕๒ มำตรำ ๔๔/๓ วรรคสำม เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๓ กรณีของกำรท ำสญัญำเช่ำที่ดนิของรฐัระหว่ำงองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดักบับรษิัทแห่ง

หนึ่ง ซึ่งเทศบำลต ำบลมอี ำนำจและหน้ำที่ดูแลรกัษำที่ดนิดงักล่ำว มำตรำ ๔๕ (๓) บญัญตัใิหอ้งค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจและหน้ำที่ สนับสนุนรำชกำรส่วนท้องถิ่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจงึต้องส่งมอบเงนิอุทิศและเงนิค่ำบ ำรุงรกัษำชำยหำดใหแ้ก่เทศบำลต ำบล 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๔/๒๕๔๕) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๔๙ 

(๖) อ ำนำจหน้ำที่ของจังหวัดตำมพระรำชบัญญัติระ เบียบบริหำรรำชกำร 
ส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพำะภำยในเขตสภำต ำบล 

(๖/๑)๕๔ ให้ควำมช่วยเหลอื ส่งเสรมิ และสนับสนุนในกำรดูแลกำรจรำจร
และกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 

(๗) คุม้ครอง ดแูล และบ ำรุงรกัษำทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(๗ ทว)ิ๕๕ บ ำรุงรกัษำศลิปะ จำรตีประเพณี ภูมปัิญญำทอ้งถิน่ และวฒันธรรม
อนัดขีองทอ้งถิน่ 

(๗ ตร)ี๕๖ จดักำร ส่งเสรมิ และสนับสนุนกำรจดักำรศกึษำ รวมทัง้กำรจดักำร
หรอืสนับสนุนกำรดแูลและพฒันำเดก็เลก็ 

(๘)๕๗ จดัท ำกจิกำรใด ๆ อนัเป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องรำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นทีอ่ยู่
ในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และกจิกำรนัน้เป็นกำรสมควรใหร้ำชกำรส่วนท้องถิ่น
อื่นร่วมกนัด ำเนินกำรหรอืให้องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจดัท ำ  ทัง้นี้ ตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

(๙) จดัท ำกิจกำรอื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญตัินี้หรอืกฎหมำยอื่น
ก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

 
๕๔ มำตรำ ๔๕ (๖/๑) วรรคหนึ่ง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๕ มำตรำ ๔๕ (๗ ทวิ) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๖ มำตร ำ  ๔๕ (๗ /ต รี )  เพิ่ม โดยพระ ร ำชบัญญัติอ งค์ก ำรบริห ำรส่ วนจังหวัด  
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕๗ ให้องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจดัท ำกิจกำรใด ๆ อนัเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรส่วน
ท้องถิน่อื่นที่อยู่ในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และกจิกำรนัน้เป็นกำรสมควรใหร้ำชกำรส่วนทอ้งถิน่
อื่นร่วมกนัด ำเนินกำรหรอืให้องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดัจัดท ำ   ทัง้นี้ ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
ซึง่ปัจจุบนัไดม้กีฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ก ำหนดให้กิจกำรในกำรจัดตัง้และกำรบ ำรุงสถำนพยำบำลเป็นกิจกำรที่รำชกำรส่วน
ท้องถิน่อื่นสมควรใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัร่วมด ำเนินกำรหรอืใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจดัท ำ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๕/๒๕๕๖) 

กำรส่งเสรมิท่องเที่ยว และส่งเสรมิและแกไ้ขปัญหำกำรประกอบอำชพีได้ ต้องมลีกัษณะ
เป็นกำรส่งเสรมิ มใิช่เป็นกำรเขำ้ไปด ำเนินกจิกำรนัน้ ๆ เสยีเอง ดงันัน้ ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรเขำ้ไป
ด ำเนินกจิกำรหรอืธุรกจิเสยีเอง จะกระท ำได้เพยีงลกัษณะของกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัประชำชน 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ ๑๑๗๗/๒๕๕๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๕๐ 

บรรดำอ ำนำจหน้ำทีใ่ดซึ่งเป็นของรำชกำรส่วนกลำง หรอืรำชกำรส่วนภูมภิำค
อำจมอบใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัปฏบิตัไิด ้ ทัง้นี้ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๔๕/๑๕๘  กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัด กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ  
กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน และกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร  ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัว่ำดว้ยกำรนัน้ และหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๖  องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัอำจจดัท ำกิจกำรใด ๆ อนัเป็นอ ำนำจ
หน้ำที่ของรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขต 
จงัหวดัได้ เมื่อได้รบัควำมยนิยอมจำกรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กำรบรหิำรส่วน
จงัหวดัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๔๗๕๙  กจิกำรใดเป็นกจิกำรทีอ่งค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพงึจดัท ำตำม
อ ำนำจหน้ำที่ ถ้ำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไม่จดัท ำ รฐัมนตรโีดยควำมเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตรอีำจมคี ำสัง่ใหร้ำชกำรส่วนกลำงหรอืรำชกำรส่วนภูมภิำคจดัท ำกจิกำรนัน้ได้ 

ในกรณีทีร่ำชกำรส่วนกลำงหรอืรำชกำรส่วนภูมภิำคจดัท ำกจิกำรตำมวรรคหนึ่ง 
ให้คิดค่ำใช้จ่ำยและค่ำภำระต่ำง ๆ ตำมควำมเป็นจริงได้ตำมอัตรำและระยะเวลำที่
เหมำะสม 

 

 
๕๘ มำตรำ ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕๙ ในกรณีทีห่น้ำทีใ่ดเป็นหน้ำทีท่ีอ่งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพงึจดัท ำ แต่องคก์ำรบรหิำรส่วน
จงัหวดัไม่จดัท ำ รฐัมนตรจีะสัง่ให้รำชกำรส่วนกลำงหรอืรำชกำรส่วนภูมภิำคจดัท ำได้ก็แต่เฉพำะเมื่ อ
ได้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรแีล้ว ซึ่งแสดงให้เหน็ว่ำกฎหมำยได้ใหค้วำมคุม้ครองแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรที่จะปฏิบัติภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของตนด้วยตนเองไว้อย่ำงเข้มงวด 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๕/๒๕๕๖) 
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๑๕๑ 

มำตรำ ๔๘๖๐  องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัอำจใหบ้รกิำรแก่เอกชน ส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืรำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่น โดยเรยีกค่ำบรกิำรได ้โดยตรำ
เป็นขอ้บญัญตั ิ

 

มำตรำ ๔๙๖๑  องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัอำจมอบใหเ้อกชนกระท ำกจิกำรซึ่ง
อยู่ในอ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร
หรือค่ำตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับควำม
เหน็ชอบจำกสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเสยีก่อน 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรใหก้ระท ำกจิกำรตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไป
ตำมระเบยีบทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

สทิธใินกำรกระท ำกจิกำรตำมวรรคหนึ่ง เป็นสทิธเิฉพำะตวัจะโอนไปไม่ได้ 
 

มำตรำ ๕๐๖๒  กำรด ำเนินกจิกำรขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทีม่ลีกัษณะเป็น
ก ำ รพำ ณิชย์ อ ำจท ำ ได้ โ ดยกำรตร ำ เ ป็นข้อบัญญัติ   ทั ้ง นี้  ต ำม ร ะ เบียบที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 
๖๐ กำรใหบ้รกิำรเพื่อเรยีกเก็บค่ำบรกิำรเป็นอ ำนำจขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั แต่กำร

ให้บรกิำรนัน้ก็จะต้องเป็นกรณีที่อยู่ในวตัถุประสงค์และอ ำนำจหน้ำที่  ด้วย หำกไม่มกีฎหมำยก ำหนด  
จะไม่สำมำรถออกข้อบัญญัติเพื่อให้เพื่อบรกิำรแก่บุคคลภำยนอกได้  แต่หำกเป็นกำรให้บริกำรเพื่อ
กจิกำรภำยในแลว้ย่อมท ำได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๙/๒๕๔๗) 

๖๑ กำรมอบหมำยใหเ้อกชนไปลงทุนด ำเนินกิจกำรและเรยีกเก็บรำยได้แทนองค์กำรบรหิำร
ส่วนจังหวัดได้ โดยมีเงื่อนไขก ำหนดไว้หลำยประกำร เช่น จะต้องได้ร ับควำมเห็นชอบจำก 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นต้น ทัง้ในวรรคสำมของมำตรำนี้  
ยัง ก ำหนด ให้สิท ธิ ใ น ก ำ รก ร ะ ท ำ กิ จ ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว เ ป็ น สิท ธิ เ ฉพ ำ ะตัว จ ะ โ อน ไ ป ไ ม่ ไ ด้   
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๕/๒๕๕๖) 

๖๒ กำรด ำเนินกำรใด ๆ ขององค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั ต้องอยู่ภำยใต้วตัถุประสงค์และ
อ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดัฯ หรือตำมที่มีกฎหมำยอื่นบัญญัติให้
อ ำนำจ เมื่อไม่มกีฎหมำยใดใหอ้ ำนำจในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรรบัจ้ำงแปรสภำพมนัส ำปะหลงัหรอืเป็น
ตวัแทนองคก์ำรคลงัสนิคำ้เพื่อรบัจ ำน ำหวัมนัส ำปะหลงัสดหรอืมอี ำนำจหน้ำที่ในกำรรบัจ ำน ำเองได้  จงึ
ไม่อำจกระท ำกำรเช่นนัน้ได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๙๘-๑๙๙/๒๕๕๒)  

เมื่อกฎหมำยมไิด้ก ำหนดนิยำมของค ำว่ำ “กำรพำณิชย์” ไปในทำงใดทำงหนึ่งโดยเฉพำะ
ย่อมตอ้งตคีวำมว่ำหมำยถงึ กำรลงทุนเพื่อแสวงก ำไรจำกกจิกำร เมื่อองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเป็นนิติ
บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น และมอี ำนำจทีป่ระกอบกจิกำรท ำเหมอืงแร่ได้ ฉะนัน้ จงึเป็นผูถ้อืประทำน
บตัร อำชญำบตัร และรบัอนุญำตได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่ ๑๐๖/๒๕๒๐)  
 (มตี่อหน้ำถดัไป) 
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๑๕๒ 

 

มำตรำ ๕๑  ขอ้บญัญตัจิะตรำขึน้ไดใ้นกรณี ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำมหน้ำทีข่ององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทีก่ ำหนด

ไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 
(๒) เมื่อมกีฎหมำยบญัญตัิให้องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตรำข้อบญัญตัิ หรอื  

ใหม้อี ำนำจตรำขอ้บญัญตั ิ

(๓) กำรด ำเนินกำรพำณิชยข์ององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมมำตรำ ๕๐ 

ในขอ้บญัญตัจิะก ำหนดโทษผูล้ะเมดิขอ้บญัญตัไิวด้ว้ยกไ็ด ้แต่หำ้มมใิหก้ ำหนด
โทษจ ำคุกเกินหกเดอืน และหรอืปรบัเกินหนึ่งหมื่นบำท เว้นแต่จะมกีฎหมำยบญัญตัไิว้
เป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๕๒๖๓  ร่ำงข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดั สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั หรอืรำษฎรผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ในเขต
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมกฎหมำยเกีย่วกบักำรเขำ้ชื่อใหส้ภำทอ้งถิน่พจิำรณำออก
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

กำรเสนอร่ำงขอ้บญัญตัิเกี่ยวกบักำรเงนิจะต้องมคี ำรบัรองของนำยกองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั 

 

มำตรำ ๕๓๖๔  ภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีส่ภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไดม้มีติ
เห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติใด ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ส่งร่ำงขอ้บญัญตันิัน้ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัพจิำรณำ 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๖๒) 

องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัสำมำรถด ำเนินกจิกำรเกีย่วกบักำรพำณิชยไ์ด้ แต่ต้องเป็นกรณี
ทีอ่ยู่ในอ ำนำจหน้ำทีต่ำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เมื่อปรำกฏว่ำในพระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
ฯ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้งไม่มบีทบญัญตัใิดที่ก ำหนดใหอ้งค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมอี ำนำจหน้ำที่
ในกำรลงทุนจดัตัง้และบรหิำรจดักำรสถำนีบรกิำรก๊ำซธรรมชำติ จงึไม่สำมำรถอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ 
๕๐ เพื่อลงทุนจัดตัง้และบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติได้  (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๔/๒๕๕๓)) 

๖๓ มำตรำ ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๖๔ มำตรำ ๕๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั (ฉบบัที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(มตี่อหน้ำถดัไป) 
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๑๕๓ 

ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัต้องพจิำรณำร่ำงขอ้บญัญตัติำมวรรคหนึ่งใหเ้สรจ็และส่งคนื
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัร่ำงขอ้บญัญตันิัน้ 
ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำ 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเหน็ชอบดว้ยกบัร่ำงขอ้บญัญตันิัน้ 

ในกรณีทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเหน็ชอบดว้ยกบัร่ำงขอ้บญัญตัติำมวรรคหนึ่ง ใหส่้ง
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัลงนำมใชบ้งัคบัเป็นขอ้บญัญตัติ่อไป แต่ถ้ำผูว้่ำรำชกำร
จงัหวดัไม่เหน็ชอบดว้ยใหส่้งร่ำงขอ้บญัญตันิัน้พรอ้มด้วยเหตุผลไปยงัสภำองคก์ำรบรหิำร
ส่วนจังหวัดเพื่อพิจำรณำใหม่ ถ้ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีมติยืนยันตำม  
ร่ำงขอ้บญัญตัเิดมิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชกิสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนจังหวัดทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
ส่งร่ำงขอ้บญัญตันิัน้ให้นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัลงนำมใชบ้งัคบัเป็นขอ้บญัญตัิ
และแจง้ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัทรำบต่อไป แต่ถำ้สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไม่ยนืยนั
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติหรือยืนยันร่ำงข้อบัญญัติเดิม  
ดว้ยคะแนนเสยีงน้อยกว่ำสองในสำม ใหร้่ำงขอ้บญัญตันิัน้ตกไป 

 

มำตรำ ๕๔  เมื่อสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไดพ้จิำรณำและเห็นชอบด้วย
กับร่ำงข้อบญัญัติใด ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัส่งร่ำงข้อบญัญัตินัน้  
ไปยังนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพื่อลงนำมแล้วส่งไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
เพื่อพจิำรณำภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีส่ภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัใหค้วำมเหน็ชอบ 

ในกรณีทีน่ำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไม่เหน็ดว้ยกบัร่ำงขอ้บญัญตัทิีไ่ดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัแล้ว ให้ส่งร่ำงข้อบญัญัตินัน้ไปยงั  
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่งเพื่อใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัวนิิจฉยั 
ชี้ขำด ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นด้วยกับสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้ส่ง 
ร่ำงข้อบัญญัตินัน้ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และให้นำยกองค์กำรบริหำร  
ส่วนจังหวัดลงนำมภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคืนมำ ถ้ำนำยกองค์กำรบริหำร 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๖๔) 

กำรที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัได้ร ับและลงนำมร่ำงข้อบัญญัติที่สภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดัเห็นชอบแล้ว ก่อนที่จะเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัพิจำรณำอนุมตัิและประกำศให้
ขอ้บญัญตัดิงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบั เป็นไปตำมขัน้ตอนกฎหมำยและมไิดม้ผีลใหข้อ้บญัญตัทิัง้สองฉบบัมผีล
ใช้บงัคบัทนัที นอกจำกนี้ ข้อบญัญัตอิงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจะมผีลใช้บงัคบัตำมเวลำที่ก ำหนดใน
มำตรำ ๕๓ จะก ำหนดใหม้ผีลเวลำอื่นไม่ได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๑๑/๒๕๔๓)  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๕๔ 

ส่วนจงัหวดัไม่ลงนำมภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัลงนำมและ
ประกำศใชบ้งัคบัต่อไป 

ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัไม่เห็นด้วยกับสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั ให้ส่ง  
ร่ำงข้อบัญญัติคืนไปยังสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และให้สภำองค์กำรบริหำร  
ส่วนจงัหวดัพจิำรณำใหม่ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัร่ำงขอ้บญัญตัคินืมำ ถ้ำสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยังยืนยันให้ควำมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ  
สองในสำมของจ ำนวนสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเท่ำทีม่อียู่ ให้ด ำเนินกำร
ประกำศร่ำงขอ้บญัญตันิัน้ใชบ้งัคบัต่อไป 

 

มำตรำ ๕๕๖๕  ในกรณีทีส่ภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไม่รบัหลกักำรแห่งร่ำง
ขอ้บญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรอืร่ำงขอ้บญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ  
ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัตัง้คณะกรรมกำรคณะหนึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนสบิหำ้คน
เพื่อพิจำรณำหำข้อยุติควำมขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสำระส ำคัญ 
ในร่ำงข้อบญัญตัินัน้  ทัง้นี้ ให้ยึดถือหลกัเกณฑ์ตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนประโยชน์ของทอ้งถิน่และประชำชนเป็นส ำคญั 

คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดั ซึง่สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเสนอจ ำนวนเจด็คน และบุคคลซึง่เป็นหรอื
มไิดเ้ป็นสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัซึง่นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเสนอ
จ ำนวนเจ็ดคน โดยให้ตัง้ภำยในเจด็วนันับแต่วนัที่สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมมีติ 
ไม่รบัหลกักำร และให้กรรมกำรทัง้สิบสี่คนร่วมกันปรึกษำและเสนอบุคคลซึ่งมไิด้เป็น
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั เลขำนุกำร 
นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ทีป่รกึษำนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และมไิดเ้ป็น
สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัคนหนึ่งท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนกรรมกำรดงักล่ำว
ภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีก่รรมกำรครบจ ำนวนสบิสีค่น 

 
๖๕ มำตรำ ๕๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

กำรตัง้คณะกรรมกำรตำมมำตรำ  ๕๕ จะต้องปฏิบัติตำมข้อ  ๔๘ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งให้น ำวิธีกำร 
ตำมมำตรำ ๑๒ มำใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนัน้ จึงต้องให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั 
เลือกกรรมกำรทีละคนจนกว่ำจะครบเจ็ดคน  จะ เลือกกรรมกำรทั ้ง เจ็ดคนพร้อมกันไม่ได้   
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๕/๒๕๕๐) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๕๕ 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถเสนอบุคคลที่จะท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรหรือประธำน
กรรมกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง หรือกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำร  
ไม่ปฏิบตัิหรอืไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัตัง้บุคคลซึ่งมไิด้เป็นนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัด เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั และมิได้เป็น
สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัท ำหน้ำทีก่รรมกำรหรอืประธำนกรรมกำรดงักล่ำว
ใหค้รบตำมจ ำนวน 

ใหค้ณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งพจิำรณำร่ำงขอ้บญัญตัใิหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสบิหำ้วนั
นับตัง้แต่วนัที่ได้ตัง้ประธำนกรรมกำรในครำวแรก แล้วรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั  
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่สำมำรถพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
ใหป้ระธำนกรรมกำรรวบรวมผลกำรพจิำรณำแล้ววนิิจฉัยชี้ขำดโดยเร็ว แล้วรำยงำนต่อ 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัส่งร่ำงขอ้บญัญตัทิี่ผ่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร
หรอืประธำนกรรมกำรในวรรคสีใ่หน้ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัโดยเรว็ แลว้ใหน้ำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเสนอร่ำงขอ้บญัญตัดิงักล่ำวต่อสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
ตำมมำตรำ ๕๒ ภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัที่ได้รบัร่ำงข้อบญัญตัิจำกผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั 
หำกนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไม่เสนอร่ำงขอ้บญัญตัินัน้ต่อสภำองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัรำยงำนต่อรฐัมนตรเีพื่อสัง่ให้
นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพน้จำกต ำแหน่ง 

 

มำตรำ ๕๕/๑๖๖  ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยตำมมำตรำ ๕๕ วรรคห้ำ ให้แล้วเสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่
ได้รับร่ำงข้อบัญญัติจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หำกสภำองค์กำรบริหำร  

ส่วนจงัหวดัพจิำรณำไม่แลว้เสรจ็ภำยในก ำหนดหรอืมมีตไิม่เหน็ชอบใหต้รำขอ้บญัญตันิัน้  
ใหร้่ำงขอ้บญัญตันิัน้ตกไป และใหใ้ชข้อ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณปีทีแ่ลว้
ไปพลำงก่อน ในกรณีเช่นว่ำนี้ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเสนอรัฐมนตรีมีค ำสัง่ยุบสภำ 
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยของสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดั กำรเสนอ กำรแปรญตัตหิรอืกำรกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ ทีม่ผีลใหส้มำชกิ

 
๖๖ มำตรำ ๕๕/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๕๖ 

สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมส่ีวนไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยอ้อมในกำรใช้งบประมำณ
รำยจ่ำย จะกระท ำมไิด ้

 

มำตรำ ๕๖  ข้อบญัญัติให้ใช้บงัคบัได้ในเขตขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั
เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่อื่นในเขตจงัหวดันัน้ 

ให้องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัปิดประกำศขอ้บญัญตัทิีป่ระกำศใชบ้งัคับแล้วไว ้
ณ ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัโดยเปิดเผยเพื่อใหป้ระชำชนเขำ้ตรวจดไูด้๖๗ 

 

มำตรำ ๕๗๖๘  ในกรณีฉุกเฉินซึง่จะเรยีกประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
ให้ทนัท่วงทีมิได้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัอำจออกข้อบญัญัติชัว่ครำวที่มิใช่
ข้อบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือขอ้บญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เติมได้ 
เมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรสำมญัประจ ำสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
และเมื่อไดป้ระกำศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 

ในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดครำวต่อไป ให้น ำข้อบัญญัติ
ชัว่ครำวนัน้เสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัเพื่ออนุมตัิ และเมื่อสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจงัหวดัอนุมตัิแล้ว ให้ใช้ข้อบญัญตัิชัว่ครำวนัน้เป็นขอ้บญัญตัิต่อไป แต่ถ้ำ 
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไม่อนุมตั ิใหข้อ้บญัญตัชิัว่ครำวนัน้เป็นอนัตกไป แต่ทัง้นี้
ไม่กระทบกระเทอืนถงึกจิกำรทีไ่ดเ้ป็นไปในระหว่ำงทีใ่ชข้อ้บญัญตัชิัว่ครำวนัน้ 

 

หมวด ๕ 

กำรงบประมำณและกำรคลงั 

   
 

มำตรำ ๕๘  งบประมำณรำยจ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัให้ท ำเป็น
ขอ้บญัญตั ิถำ้ขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณออกไม่ทนัปีงบประมำณใหม่ 
ใหใ้ชข้อ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณทีแ่ลว้นัน้ไปพลำงก่อน 

 
๖๗ มำตรำ ๕๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๖๘ มำตรำ ๕๗ วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบั
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๑๕๗ 

งบประมำณรำยจ่ำยจะมไีดเ้ฉพำะในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) กจิกำรทีร่ะบุไวใ้นมำตรำ ๔๕ และมำตรำ ๔๖ 

(๒) กจิกำรอื่นตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ

 

มำตรำ ๕๙  ถ้ำในปีใดจ ำนวนเงินที่ได้อนุมตัิไว้ตำมข้อบญัญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณไม่พอส ำหรบักำรใชจ้่ำยประจ ำปี หรอืมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้ง
ตัง้งบประมำณรำยจ่ำยขึ้นใหม่ในระหว่ำงปี ให้ท ำเป็นข้อบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำย
เพิม่เตมิ 

 

มำตรำ ๖๐  ภำษบี ำรุงทอ้งที ่ภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภำษป้ีำย อำกรกำรฆำ่สตัว์
และผลประโยชน์อื่นอนัเกิดจำกกำรฆ่ำสตัว์ ในพื้นที่เขตจงัหวดัที่อยู่นอกเขตรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่นอื่น ให้องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดจดัเก็บเป็นรำยได้ขององค์กำรบริหำร  
ส่วนจงัหวดัตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้ และให้องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัจดัสรรให้ 
สภำต ำบลตำมระเบยีบทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

มำตรำ ๖๑  ภำษแีละค่ำธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เลื่อนทีจ่ดัเกบ็ไดใ้นจงัหวดัใด 
ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๖๒๖๙  ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่จ ัดเก็บตำมประมวลรัษฎำกร จัดเก็บได้ใน
จงัหวดัใด ใหส่้งมอบใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัรอ้ยละหำ้ของภำษทีีจ่ดัเกบ็ได้ 

 

มำตรำ ๖๓  ค่ำภำคหลวงแร่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ และค่ำภำคหลวง
ปิโตรเลยีมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยปิโตรเลยีม ทีไ่ดม้กีำรจดัเกบ็ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 
ในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัใด ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดันัน้ตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๖๔๗๐  องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมอี ำนำจออกขอ้บญัญตัเิกบ็ภำษบี ำรงุ
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจำกกำรคำ้ในเขตจงัหวดั ดงัต่อไปนี้ 

 
๖๙ มำตรำ ๖๒ มเีจตนำรมณ์เพื่อใหอ้งค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมรีำยได้ส ำหรบักำรใชจ้่ำยใน

กำรบรหิำรท้องถิ่นของตน กรมสรรพำกรและกรมกำรปกครองสำมำรถท ำบนัทึกควำมเข้ำใจร่วมกนั
เกี่ยวกบักำรน ำส่งภำษีมูลค่ำเพิม่โดยได้รบัควำมเหน็ชอบจำกสหพนัธ์องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัแห่ง
ประเทศไทยและคณะรฐัมนตรไีด้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๑๕/๒๕๔๒) 

๗๐ มำตรำ ๖๔ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(มตี่อหน้ำถดัไป) 
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๑๕๘ 

(๑)๗๑ น ้ำมนัเบนซนิและน ้ำมนัทีค่ลำ้ยกนั น ้ำมนัดเีซลและน ้ำมนัทีค่ลำ้ยกนั หรอื
ก๊ำซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส ำหรบัรถยนต์ โดยจดัเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินลิตรละ  
สบิสตำงคส์ ำหรบัน ้ำมนั และกโิลกรมัละไม่เกนิสบิสตำงคส์ ำหรบัก๊ำซปิโตรเลยีม 

(๒) ยำสบู โดยจดัเกบ็เพิม่ขึน้ไดไ้ม่เกนิมวนละสบิสตำงค ์

รำคำจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้ตำมวรรคหนึ่ง ไม่ถอืว่ำเป็นกำรต้องหำ้มตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรก ำหนดรำคำสนิคำ้และป้องกนักำรผกูขำด 

 

มำตรำ ๖๕  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจำกผูพ้กัในโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
โรงแรมตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำรและอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๖๖  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บ 
ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมเพิม่ขึ้นไม่เกินร้อยละสบิของภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียม
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรอืทุกประเภทส ำหรบัในพืน้ทีเ่ขตจงัหวดัทีอ่ยู่นอกเขตรำชกำร
ส่วนทอ้งถิน่อื่น ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ภำษธีุรกจิเฉพำะตำมประมวลรษัฎำกร 

(๒) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสุรำ 

(๓) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในกำรเล่นกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรพนัน 

ในกำรเสยีภำษอีำกรตำมมำตรำนี้ เศษของหนึ่งบำทใหปั้ดทิง้ 

ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้  ให้ถือเ ป็นภำษีอำกรและ
ค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๗๐) 

กำรออกขอ้บญัญตัเิก็บภำษีบ ำรุงองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเพื่อเก็บภำษีจำกกำรค้ำใน
เขตจงัหวดัจะต้องกระท ำตำมมำตรำ ๖๔ ที่ใหอ้ ำนำจออกขอ้บญัญตัเิพื่อจดัเก็บภำษีจำกสถำนค้ำปลีก
เท่ำนัน้ ไม่สำมำรถน ำพระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นแต่เพยีงกฎหมำยที่ก ำหนดที่มำของรำยได้ที่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มำใชบ้งัคบัได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๒๗/๒๕๔๔) 

๗๑ สถำนที่ใดหำกได้มีกำรประกอบกิจกำรในด้ำนกำรให้บริกำรและจ ำหน่ำยปลีกน ้ ำมัน
เบนซินหรือน ้ ำมันที่ ค ล้ ำยกัน  น ้ ำ มันดี เซลหรือน ้ ำมันที่ ค ล้ ำยกัน  หรือก๊ ำซ ปิ โต ร เลีย ม  
จึงมีหน้ำที่ต้องเสียภำษีบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  แม้ว่ำจะเป็นสถำนประกอบกิจกำร 
จ ำห น่ำยน ้ ำมัน เ ป็นสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรต่ ำง  ๆ  โดยไม่ ได้มุ่ งค้ำหำก ำไรก็ตำม  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙๙/๒๕๔๕) 
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๑๕๙ 

มำตรำ ๖๗  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บ
ภำษีมูลค่ำเพิม่ โดยใหก้ ำหนดเป็นอตัรำภำษีมูลค่ำเพิม่เพิม่ขึน้จำกอตัรำทีเ่รยีกเกบ็ตำม
ประมวลรัษฎำกรส ำหรับในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรษัฎำกรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มในอตัรำร้อยละศูนย์  
ใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเกบ็ในอตัรำรอ้ยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีทีป่ระมวลรษัฎำกรเรยีกเกบ็ภำษีมูลค่ำเพิม่ในอตัรำอื่น ใหอ้งค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเก็บหนึ่งในเก้ำของอัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่มที่เรียกเก็บตำมประมวล
รษัฎำกร 

ภำษมีลูค่ำเพิม่ทีเ่กบ็เพิม่ขึน้ตำมมำตรำนี้ ใหถ้อืเป็นภำษมีลูค่ำเพิม่ตำมประมวล
รษัฎำกร 

 

มำตรำ ๖๘  กจิกำรใดทีก่ฎหมำยบญัญตัใิหเ้ทศบำลเป็นผูด้ ำเนินกำร ถ้ำกจิกำรนัน้
อยู่ในพืน้ทีเ่ขตจงัหวดัทีอ่ยู่นอกเขตรำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่น ใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยนั ้น และบรรดำค่ำธรรมเนียม  
ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรบัเนื่องในกจิกำรเช่นว่ำนัน้ใหถ้ือเป็นรำยไดข้ององค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดั 

 

มำตรำ ๖๙  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจออกข้อบัญญัติเพื่ อ เก็บ
ค่ำธรรมเนียมใด ๆ จำกผูซ้ึง่ใชห้รอืไดร้บัประโยชน์จำกบรกิำรสำธำรณะทีอ่งค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัจดัใหม้ขีึน้ได ้ ทัง้นี้ ตำมระเบยีบทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๐  ในกำรจดัเก็บภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมพระรำชบัญญตันิี้ 
ใหน้ำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั รองนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ปลดัองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั และรองปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เป็นพนักงำนเจำ้หน้ำทีซ่ึง่มี
อ ำนำจและหน้ำทีป่ฏบิตักิำรตำมกฎหมำย เวน้แต่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้จะไดบ้ญัญตัไิว้
เป็นอย่ำงอื่น 

ในกำรบงัคบัเรยีกเก็บภำษีอำกรคำ้งช ำระ ให้ปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจสัง่ยึดและสัง่ขำย
ทอดตลำดทรพัย์สนิของผูต้อ้งรบัผดิชอบเสยีภำษอีำกรไดโ้ดยมติอ้งขอใหศ้ำลออกหมำย
ยดึหรอืมคี ำสัง่  ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัแลว้ 
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๑๖๐ 

วธิกีำรยดึและกำรขำยทอดตลำดทรพัย์สนิดงักล่ำวในวรรคสอง ให้ปฏบิตัติำม
ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมแพ่งโดยอนุโลม 

เงนิที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำด เมื่อหกัค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรยดึ
และขำยทอดตลำดและเงินภำษีอำกรค้ำงช ำระแล้ว ถ้ำมีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้ำของ
ทรพัยส์นิ 

 

มำตรำ ๗๑  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจะมอบให้ส่วนรำชกำร รำชกำร 
ส่วนทอ้งถิน่อื่นเรยีกเกบ็ภำษอีำกร ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต ค่ำตอบแทนหรอืรำยได้
อื่นใด เพื่อองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดักไ็ด ้ ทัง้นี้ โดยใหค้ดิค่ำใชจ้่ำยไดต้ำมหลกัเกณฑ์ 
วธิกีำรและอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

รำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นจะมอบใหอ้งค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจดัเกบ็ภำษีอำกร 
ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต ค่ำตอบแทนหรอืรำยไดอ้ื่นใดเพื่อรำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นกไ็ด้  
ทัง้นี้ โดยใหค้ดิค่ำใชจ้่ำยไดต้ำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำรและอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัจะมอบหมำยให้เอกชนด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง 
ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ภำษีอำกรกไ็ด ้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไข 
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๗๒  ทุกปีงบประมำณ ให้รัฐบำลจัดสรรเงินให้แก่องค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดัเป็นเงนิอุดหนุน 

 

มำตรำ ๗๓๗๒  องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัอำจมรีำยได ้ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ภำษอีำกรตำมทีม่กีฎหมำยบญัญตัไิว ้

(๒) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรบั ตำมทีม่กีฎหมำยบญัญตัไิว ้

(๓) รำยไดจ้ำกทรพัยส์นิขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๔) รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

 
๗๒ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นองคก์รทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ซึง่แต่ละประเภทก ำหนดรำยได้และ

รำยจ่ำยไว้อย่ำงชดัเจน เพื่อให้มรีำยได้และรำยจ่ำยตำมกฎหมำยก ำหนด ดงันัน้ กำรจ่ำยเงนิขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จงึต้องอยู่ภำยในกรอบของรำยจ่ำยที่กฎหมำยก ำหนดไว ้โดยจะก ำหนดใหม้รีำยจ่ำย
นอกเหนือไปจำกที่กฎหมำยก ำหนดมิได้  รำยจ่ำยใดที่อยู่นอกเหนือจำกรำยจ่ำยที่ระบุไว้และ
กระทรวงมหำดไทยเห็นสมควรให้จ่ำย กฎหมำยจัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้อ ำนำจ
กระทรวงมหำดไทยในกำรออกระเบยีบเพื่อเพิม่ประเภทรำยจ่ำยขึน้ได้เป็นรำยกรณี ส่วนเมื่อมกีำรก ำหนด
รำยกำรใดใหเ้ป็นรำยจ่ำยแลว้ผูม้อี ำนำจในกำรสัง่จ่ำยหรอืก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรจ่ำยจงึจะไปด ำเนินกำร
จ่ำยหรอืก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๖๕/๒๕๕๖) 
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๑๖๑ 

(๕) รำยไดจ้ำกกำรพำณิชยข์ององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๖) พนัธบตัรหรอืเงนิกูต้ำมทีม่กีฎหมำยบญัญตัไิว้ 
(๗) เงินกู้จำกกระทรวง ทบวง กรม องค์กำร หรือนิติบุคคลต่ำง ๆ ซึ่งได้รบั

ควำมเหน็ชอบจำกรฐัมนตร ี

(๘) เงนิอุดหนุนหรอืรำยไดอ้ื่นตำมทีร่ฐับำลหรอืหน่วยงำนของรฐัจดัสรรให้ 
(๙) เงนิและทรพัยส์นิอย่ำงอื่นทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๑๐) รำยไดอ้ื่นตำมทีม่กีฎหมำยบญัญตัใิหเ้ป็นขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

มำตรำ ๗๔๗๓  องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัอำจมรีำยจ่ำย ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิเดอืน 

(๒) ค่ำจำ้ง 

(๓) เงนิตอบแทนอื่น ๆ 

(๔) ค่ำใชส้อย 

(๕) ค่ำวสัดุ 
(๖) ค่ำครุภณัฑ ์

(๗) ค่ำทีด่นิ สิง่ก่อสรำ้ง และทรพัยส์นิอื่น ๆ 

(๘) เงนิอุดหนุน 

(๙)๗๔ รำยจ่ำยอื่นใดที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรปฏิบตัิหน้ำที่หรือตำมขอ้ผูกพนั 
หรอืรำยจ่ำยตำมทีม่กีฎหมำยหรอืระเบยีบของกระทรวงมหำดไทยก ำหนดไว้ 

กำรจ่ำยเงนิขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมวรรคหนึ่ง หรอืกำรน ำเงนิของ
กจิกำรทีอ่งค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเป็นเจำ้ของหรอืเป็นหุน้ส่วนหรอืถอืหุน้ในกจิกำรนัน้ 
ไปใชจ้่ำยเพื่อกำรฝึกอบรมหรอืดงูำนในต่ำงประเทศของนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

 
๗๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีกฎหมำยจัดตัง้ซึ่งแต่ละประเภทก ำหนด 

รำยไดแ้ละรำยจ่ำยไวอ้ย่ำงชดัเจน เพื่อใหม้รีำยไดแ้ละรำยจ่ำยตำมกฎหมำยก ำหนด  ดงันัน้ กำรจ่ำยเงนิ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องอยู่ภำยในกรอบของรำยจ่ำยที่กฎหมำยก ำหนดไว้   
โ ด ย จ ะ ก ำ ห นด ให้ มี ร ำ ย จ่ ำ ย นอก เหนื อ ไ ป จ ำกที่ ก ฎ หม ำยก ำ หนดมิ ไ ด้  ร ำ ย จ่ ำ ย ใ ดที ่
อ ยู่ น อ ก เ ห นื อ จ ำ ก ร ำ ย จ่ ำ ย ที่ ร ะ บุ ไ ว้ แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห ำ ด ไ ท ย เ ห็ น ส ม ค ว ร ใ ห้ จ่ ำ ย  
กฎหมำยจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก็ใหอ้ ำนำจกระทรวงมหำดไทยในกำรออกระเบยีบเพื่อเพิม่
ประเภทรำยจ่ำยขึน้ได้เป็นรำยกรณี ส่วนเมื่อมกีำรก ำหนดรำยกำรใดให้เป็นรำยจ่ำยแล้วผู้มอี ำนำจใน
กำรสัง่จ่ำยหรอืก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรจ่ำยจงึจะไปด ำเนินกำรจ่ำยหรอืก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยได้  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๖๕/๒๕๕๖) 

๗๔ มำตรำ ๗๔ วรรคหนึ่ง (๙) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๖๒ 

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั ที่
ปรกึษำนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั รอง
ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั หรอืสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั จะ
กระท ำมไิด้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มขีอ้ตกลงหรอืควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
หรือกำรฝึกอบรมซึ่งจดัโดยหน่วยงำนของรฐัที่ก ำหนดให้มีกำรฝึกอบรมหรือดูงำนใน
ต่ำงประเทศ  ทัง้นี้ ตำมทีก่ระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด๗๕ 

 

มำตรำ ๗๕๗๖  เงินเดือนและค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดั นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ทีป่รกึษำนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
แ ล ะก ร รมกำ รสภำอ งค์ ก ำ รบริห ำ ร ส่ วนจังหวัด  ใ ห้ เ ป็ น ไปต ำมระ เบียบที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๖  กำรคลัง กำรงบประมำณ กำรรักษำทรัพย์สิน กำรจัดหำ
ผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิ กำรด ำเนินกจิกำรกำรพำณิชยข์ององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
และกำรจดัหำพสัดุและกำรจดัจ้ำง และกำรให้ได้รบัสวสัดิกำรของขำ้รำชกำรองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

ในกำรออกระเบยีบตำมวรรคหนึ่งใหค้ ำนึงถงึควำมเป็นอสิระ ควำมคล่องตวัและ
ควำมมปีระสทิธภิำพในกำรบรหิำรงำนขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัดว้ย 

 

หมวด ๖ 

กำรก ำกบัดแูล 

   
 

 
๗๕ มำตรำ ๗๔ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๖ มำตรำ ๗๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั ซึ่งถูกจับกุมด ำเนินคดีอำญำและถูกคุมขงัที่เรอืนจ ำ
พเิศษ ซึง่กำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวอยู่ในช่วงเวลำทีเ่บกิจ่ำยเงนิเดอืนและค่ำตอบแทน เนื่องจำกมไิดเ้ขำ้ 

ปฏิบตัิหน้ำที่ในต ำแหน่งนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตัง้แต่วนัที่ถูกคุมขงัเป็นต้นมำ และวนัที่มไิด้
ปฏบิตัหิน้ำที่ก็มใิช่วนัลำที่จะถอืที่เป็นวนัปฏบิตังิำนตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรลำของ
คณะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ จงึไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิเดอืนตัง้แต่วนัทีม่ไิดป้ฏบิตัิ
หน้ำที ่(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๕/๒๕๕๒) 
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๑๖๓ 

มำตรำ ๗๗  ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัมีอ ำนำจก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิรำชกำรของ
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ และระเบยีบขอ้บงัคบัของทำง
รำชกำร เพื่อกำรนี้ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจสัง่สอบสวนข้อเท็จจริงหรือสัง่ให้
องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัชี้แจงแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรของ
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัได ้

เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกบัดแูลตำมวรรคหนึ่ง ในกรณีทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเหน็
ว่ำกำรปฏิบตัิกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัเป็นไปในทำงที่อำจก่อให้เกิดควำม
เสยีหำยแก่องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัหรอืเสยีหำยแก่รำชกำร ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัมี
อ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรชี้แจง แนะน ำ หรอืตกัเตอืนผูด้ ำรงต ำแหน่งที่มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำว หรอืในกรณีเห็นสมควรจะสัง่เพกิถอนกำรกระท ำหรอืให้ระงบักำร
ปฏบิตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวไวก้ไ็ด ้และในกรณีทีส่ัง่เพกิถอนหรอืระงบั ใหผู้ด้ ำรง
ต ำแหน่งทีไ่ดร้บัค ำสัง่มสีทิธอิุทธรณ์ต่อรฐัมนตรไีดภ้ำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่
ของผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั และเมื่อรฐัมนตรวีนิิจฉัยเป็นประกำรใดให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งด ำเนินกำรตำมค ำวนิิจฉยันัน้ ค ำวนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีสุ่ด๗๗ 

เมื่อควำมปรำกฏโดยมหีลกัฐำนตำมสมควรต่อผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัว่ำ นำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั รองนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ประธำนสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั หรอืรองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัผู้ใด จงใจทอดทิ้ง
หรือละเลยไม่ปฏิบตัิกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่อนัจะเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำง
ร้ำยแรง หรอืปฏิบตัิกำรไม่ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่ หรอืประพฤติตนฝ่ำฝืนต่อควำมสงบ
เรยีบรอ้ย หรอืฝ่ำฝืนค ำสัง่ของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัทีส่ ัง่กำรตำมวรรคสอง ใหผู้ว้่ำรำชกำร
จงัหวดัด ำเนินกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนโดยพลนั และใหค้ณะกรรมกำรสอบสวน
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง๗๘ 

 
๗๗ มำตรำ ๗๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๘ มำตรำ ๗๗ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๖๔ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวนใหแ้ล้วเสรจ็ได้
ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสำม ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัอำจขยำยเวลำกำรสอบสวนออกไป
ไดอ้กีไม่เกนิสำมสบิวนั๗๙ 

ในกรณีทีน่ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั หรอืรองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
ผูใ้ดถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนแล้ว ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัจะสัง่ใหผู้น้ัน้หยุดปฏบิตัหิน้ำทีเ่พื่อ
รอฟังผลกำรสอบสวนก็ได้ หำกเห็นว่ำกำรคงอยู่ในหน้ำที่ของผู้นัน้ต่อไปอำจเกิดกำร
เสียหำยแก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง หรือมี
พฤติกำรณ์ที่แสดงว่ำจะเป็นอุปสรรคต่อกำรสอบสวน หรือจะก่อให้เกิดควำมไม่สงบ
เรียบร้อย หรือเป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏขึ้นโดยชดัแจ้ง  ทัง้นี้ หำกผลกำรสอบสวน
ปรำกฏว่ำบุคคลดงักล่ำวไม่มคีวำมผดิ และผู้นัน้ยงัมไิด้พน้จำกต ำแหน่งไปก่อน ให้ผูว้่ำ
รำชกำรจงัหวดัสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำที ่และใหผู้น้ัน้ไดร้บัเงนิเดอืน ค่ำตอบแทน 
รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบตัิหน้ำที่โดยถือเสมือนว่ำผู้นัน้ได้ปฏิบตัิ
หน้ำทีต่ลอดระยะเวลำทีห่ยุดปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว ในกรณีทีผู่น้ัน้พน้จำกต ำแหน่งไปก่อน
ปรำกฏผลกำรสอบสวนดงักล่ำว กำรจ่ำยเงนิเดอืน ค่ำตอบแทน รวมถงึสทิธปิระโยชน์อื่น
ใด ใหจ้่ำยจนถงึวนัก่อนวนัทีพ่น้จำกต ำแหน่ง๘๐ 

กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ให้หยุดปฏิบตัิหน้ำที่ตำมวรรคห้ำ ให้ผู้ที่ได้รบัค ำสัง่มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อรฐัมนตรไีด้ภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่ได้รบัค ำสัง่ดงักล่ำว ซึ่งรฐัมนตรตี้อง
วนิิจฉัยใหแ้ล้วเสร็จภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัอุทธรณ์ และเมื่อรฐัมนตรวีนิิจฉัย
เป็นประกำรใด ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งด ำเนินกำรตำมค ำวนิิจฉัยนัน้ ค ำ
วนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีสุ่ด๘๑ 

 

มำตรำ ๗๘  ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัอำจสัง่เพกิถอนมติของสภำองค์กำรบรหิำร 
ส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่ข้อบัญญัติได้ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมตินัน้ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎ หรือ
ระเบียบข้อบงัคบัของทำงรำชกำร หรือเป็นมติที่นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั 

 
๗๙ มำตรำ ๗๗ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๐ มำตรำ  ๗๗ วรรคห้ำ  เพิ่ม โดยพระรำชบัญญัติอ งค์กำรบริหำรส่ วนจังหวัด  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘๑ มำตร ำ  ๗๗ ว ร รคหกเพิ่ม โดยพระรำชบัญญัติอ งค์กำรบริหำรส่ วนจังหวัด  

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๖๕ 

ค ำสัง่เพกิถอนมติของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตำมวรรคหนึ่งต้องแสดงเหตุผลของ
กำรเพิกถอนมตินัน้ และต้องกระท ำภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัที่สภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดัมมีต๘ิ๒ 

ในกรณีที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัยงัยืนยนัมติเดิมด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัเท่ำที่มีอยู่  
ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัรำยงำนกำรยนืยนัมตดิงักล่ำวและเหตุผลของกำรเพกิถอนมตขิอง
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต่อรัฐมนตรีภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่สภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดัมมีตยินืยนัมตเิดมิ 

ให้รฐัมนตรีวนิิจฉัยสัง่กำรในเรื่องดงักล่ำวภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบั
รำยงำนจำกผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

 

มำตรำ ๗๙๘๓  เมื่อผลกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๗๗ วรรคสำม ปรำกฏว่ำ ผูถู้ก
กล่ำวหำกระท ำควำมผดิตำมที่ถูกสอบสวน ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัรำยงำนให้รฐัมนตรี
พิจำรณำและสัง่ให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจำกต ำแหน่งภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบั
รำยงำน ไม่ว่ำผูน้ัน้จะไดพ้น้จำกต ำแหน่งไปก่อนแล้วหรอืไม่กต็ำม เวน้แต่เพรำะเหตุตำย 
หรอืพ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในค ำสัง่ดงักล่ำวให้ระบุเหตุที่ท ำให้พ้นจำก
ต ำแหน่งไว ้และให้มผีลตัง้แต่วนัทีร่ฐัมนตรมีคี ำสัง่ แต่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและ
กำรรบัค่ำตอบแทนทีไ่ดก้ระท ำไปก่อนวนัทีม่คี ำสัง่นัน้ ถ้ำในขณะทีม่คี ำสัง่ดงักล่ำวผูน้ัน้
ก ำลงัด ำรงต ำแหน่งสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่อนัเป็นผลจำกกำรเลอืกตัง้
ต่ำงวำระหรอืต่ำงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กนั ใหผู้น้ัน้พน้จำกต ำแหน่งทีก่ ำลงัด ำรงอยู่
ด้วย และให้ถือว่ำวนัที่สัง่ใหพ้้นจำกต ำแหน่งดงักล่ำวเป็นวนัเริม่นับระยะเวลำต้องหำ้ม
กำรใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ ค ำสัง่ของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีสุ่ด 

 
๘๒ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัอำจสัง่เพกิถอนมติของสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดัได้ภำยใน

สำมสิบวนันับแต่วนัที่มีมติ ดังนัน้ เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัมิได้สัง่เพิกถอนมติภำยในเวลำดังกล่ำว  
กย็่อมไม่มอี ำนำจทีจ่ะสัง่เพกิถอนมตขิองสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัได้ และมตดิงักล่ำวยงัคงมผีลให้
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งปฏบิตัติำมต่อไป (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๕/๒๕๕๐) 

๘๓ มำตรำ ๗๙ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั (ฉบบัที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กำรพ้นจำกต ำแหน่ง ตำมมำตรำ ๗๙ เป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อมีค ำสัง่ของ
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมไิด้เกดิโดยผลของกฎหมำย หำกแต่เกดิจำกกำรที่รฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยสัง่ใหอ้อกโดยอำศยัเหตุแห่งกำรละเลยไม่ปฏบิตัติำมหรอืปฏบิตัไิม่ชอบด้วยหน้ำที่  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๙ - ๑๒๐/๒๕๕๒) 
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๑๖๖ 

ในกรณีทีร่ฐัมนตรเีหน็ควรใหม้กีำรสอบสวนเพิม่เตมิจำกรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง 
จะสัง่ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำรสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสัง่กำรก็ได้ ซึ่ ง
คณะกรรมกำรสอบสวนตอ้งด ำเนินกำรสอบสวนเพิม่เตมิใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับ
แต่วนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่ใหส้อบสวนเพิม่เตมิ และรฐัมนตรตี้องสัง่กำรภำยในสำมสบิวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัรำยงำนกำรสอบสวนเพิม่เตมินัน้ 

 

มำตรำ ๘๐๘๔  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในเขตองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดั หรอืประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัจะรำยงำนเสนอ
ควำมเหน็ต่อรฐัมนตรเีพื่อยุบสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดักไ็ด้ 

เมื่อมีกรณีตำมวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัตินี้ 
รฐัมนตรมีอี ำนำจยุบสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไดแ้ละใหแ้สดงเหตุผลไวใ้นค ำสัง่ดว้ย 

วรรคสำม๘๕ (ยกเลกิ) 
 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๘๑  ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่มีอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๘๒  ให้สภำจังหวัดที่มีอยู่ ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ให้สมำชิกสภำจงัหวดัซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั 
เป็นสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมพระรำชบญัญตันิี้จนกว่ำจะครบสีปี่นับแต่
วนัเลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๔๙๘๘๖ 

ภำยในเก้ำสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั 
จดัใหส้ภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมวรรคหนึ่งด ำเนินกำรเลอืกสมำชกิสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัคนหนึ่งเป็นนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

 
๘๔ มำตรำ ๘๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั (ฉบบัที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๕ มำตรำ ๘๐ วรรคสำม ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๘๖ มำตรำ ๘๒ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๑๖๗ 

ในระหว่ำงที่ยังไม่มีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมวรรคสำม  
ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัท ำหน้ำทีน่ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไปพลำงก่อน 

 

มำตรำ ๘๓  ใหโ้อนบรรดำกจิกำร ทรพัย์สนิ หนี้ สทิธ ิและเงนิงบประมำณของ
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทีม่อียู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
ไปเป็นขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๘๔  ใหบ้รรดำขำ้รำชกำรส่วนจงัหวดัและลูกจำ้งขององคก์ำรบรหิำรส่วน
จงัหวดัซึ่งมีอยู่ในวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นข้ำรำชกำร
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและลูกจำ้งขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๘๕  ใหบ้รรดำขอ้บญัญตัจิงัหวดั กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มต ิค ำสัง่ และ
ประกำศทีอ่อกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั หรอืกฎหมำยอื่น
ที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำคงใช้บงัคบัต่อไป
เท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้งกับพระรำชบญัญัตินี้จนกว่ำจะมีกำรออกข้อบญัญัติ กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มต ิค ำสัง่ และประกำศตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

มำตรำ ๘๖  ให ้ก.จ. อ.ก.จ.วสิำมญั และ อ.ก.จ.จงัหวดั ซึ่งปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ใน
วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปจนกว่ำจะไดม้กีำร
ตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๔๒ ใชบ้งัคบั  ทัง้นี้ ไม่เกนิหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๘๗  ในวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั จงัหวดัใดยงัมีสภำต ำบลอยู่  
ให้พระรำชบญัญตัิระเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๔๙๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อ ำนำจหน้ำที่และทรพัย์สินส่วนจงัหวดัและกำรคลงัยงัคงใช้บงัคบัได้ต่อไปในเขตสภำ
ต ำบลส ำหรบัจงัหวดันัน้เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๘๘  ในระหว่ำงทีอ่งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัยงัมไิดม้อบใหส่้วนรำชกำร
ทีท่ ำหน้ำทีจ่ดัเกบ็ภำษอีำกร ค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำ ๖๖ และมำตรำ ๖๗ ใหส่้วนรำชกำร
ดงักล่ำวเรียกเก็บภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมเพื่อองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัเพิม่ขึ้นอีก
เท่ำกบัอตัรำตำมมำตรำ ๖๖ และมำตรำ ๖๗ 
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๑๖๘ 

กำรเรยีกเก็บภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมของส่วนรำชกำรตำมมำตรำนี้ ให้ถือว่ำ
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไดม้อบให้ส่วนรำชกำรดงักล่ำวเรียกเกบ็เพื่อองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัตำมมำตรำ ๖๖ และมำตรำ ๖๗ 

 

มำตรำ ๘๙  ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้
สมำชกิสภำจงัหวดัมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นำยกรฐัมนตร ี
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๑๖๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่องค์กำรบรหิำร
ส่วนจังหวัดที่จ ัดตัง้ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รบัผิดชอบในพื้นที่ทัง้จงัหวดัที่อยู่นอกเขต
สุขำภบิำลและเทศบำล เมื่อไดม้พีระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกใช้บงัคบัเพื่อกระจำยอ ำนำจกำรปกครองให้แก่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ในกำรนี้สมควรปรบัปรุงบทบำทและอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
ใหส้อดคลอ้งกนัและปรบัปรุงโครงสรำ้งขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๘๗ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีร่ฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทยไดก้ ำหนดหลกักำรในกำรจดัระเบยีบกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่ขึน้ใหม่ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัแห่งกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในทอ้งถิน่ 
จึงสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัในส่วนของกำรสิ้นสุด
สมำชกิภำพของสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและกำรพน้จำกต ำแหน่งของประธำนและ
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกและรองนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดั กำรยุบสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั รวมทัง้อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๘๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓๒  บรรดำสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัด นำยกองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั และรองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ซึง่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัที่

 
๘๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๕ ก/หน้ำ ๘/๑๐ มนีำคม ๒๕๔๒ 

๘๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๑๐๙ ก/หน้ำ ๕/๔ พฤศจกิำยน ๒๕๔๖ 
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๑๗๐ 

พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบอำยุของสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั หรอืมกีำรยุบสภำ 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง มิให้น ำบทบญัญัติมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๓๕ 
มำตรำ ๓๕/๑ มำตรำ ๓๕/๒ มำตรำ ๓๕/๓ มำตรำ ๓๕/๔ มำตรำ ๓๕/๕ มำตรำ ๓๖ 
มำตรำ ๓๗ มำตรำ ๓๙ มำตรำ ๔๔/๑ มำตรำ ๔๔/๒ มำตรำ ๔๔/๓ มำตรำ ๕๕ และ
มำตรำ ๕๕/๑ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้มำใชบ้งัคบัจนกว่ำจะครบอำยุของ
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัหรอืมกีำรยุบสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและมีกำร
เลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดันัน้หลงัจำกวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใชบ้งัคบั และใหน้ ำบทบญัญตัเิดมิก่อนกำรแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั
แทนในระหว่ำงเวลำดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๓๓  บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ  
ทีก่ ำหนดกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัด เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ที่ปรกึษำนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั กรรมกำรสภำ
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และกำรจ่ำยเงนิค่ำเบี้ยประชุมใหแ้ก่กรรมกำรทีส่ภำองค์กำร
บริหำรส่วนจงัหวดัแต่งตัง้ขึ้น ที่ใช้บงัคบัอยู่ก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั ให้ใช้
ต่อไปจนกว่ำจะไดม้กีำรออกระเบยีบตำมมำตรำ ๗๕ แห่งพระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจำกเป็นกำร
สมควรก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมำจำกกำรเลือกตัง้โดยตรงของ
ประชำชน ประกอบกับบทบญัญตัิบำงมำตรำตำมพระรำชบญัญตัิองค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ ยงัไม่สอดคล้องกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ และไม่เหมำะสมกบักำรบรหิำรงำนขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
เพื่อให้กำรบรหิำรงำนขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อยและมี
ประสทิธภิำพ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๑๗๑ 

พระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๒๘๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ  ๔   ให้ รัฐมนตรีว่ ำ กำ รกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม 
พระรำชบญัญตันิี้ 

 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัมบีทบญัญตัิบำงประกำรไม่เหมำะสมกับสภำวะในปัจจุบนั 
เป็นกำรจ ำกดัสทิธขิองประชำชน ทัง้สทิธขิองผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้และสทิธขิองประชำชน  
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ สมควรเปิดกวำ้งใหเ้ป็นสทิธแิละเสรภีำพของประชำชน  จงึจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒๙๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๒๕  บรรดำขอ้กล่ำวหำหรอืกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมมำตรำ ๑๑ วรรค
สอง มำตรำ ๓๖ วรรคสอง มำตรำ ๓๗ วรรคสอง มำตรำ ๓๗/๑ วรรคสอง หรอืมำตรำ 
๗๙ แห่งพระรำชบญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดย
พระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วแต่กรณี ที่อยู่
ระหว่ำงกำรสอบสวนหรอืสอบสวนเสร็จแลว้แต่ยงัมไิดม้คี ำสัง่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใชบ้งัคบั ใหด้ ำเนินกำรต่อไปตำมพระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบัจนกว่ำ 
จะแลว้เสรจ็ 

 

มำตรำ ๒๖  ให้นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ประธำนสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั รองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และสมำชกิสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบัตำม

 
๘๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๘๕ ก/หน้ำ ๑๐/๑๓ พฤศจกิำยน ๒๕๕๒ 
๙๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๐ ก/หน้ำ ๑๓๐/๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒ 
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๑๗๒ 

ประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง กำรไดม้ำซึ่งสมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่เป็นกำรชัว่ครำว ลงวนัที ่๑๐ กรกฎำคม พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ 
และค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๑/๒๕๕๗ เรื่อง กำรไดม้ำซึง่สมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่เป็นกำรชัว่ครำว ลงวนัที ่๒๕ ธนัวำคม พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ 
ยงัคงด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จะประกำศก ำหนดให้มกีำร
เลอืกตัง้นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั หรอืสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัของ
องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดันัน้ โดยให้พ้นจำกต ำแหน่งตัง้แต่วนัที่คณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ หรอืจนกว่ำจะพน้จำกต ำแหน่งดว้ยเหตุอื่นตำมประกำศ
คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตแิละค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตดิงักล่ำว 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศก ำหนดใหม้กีำรเลอืกตัง้นำยกองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัหรอืสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัขององค์กำรบรหิำรส่วน
จงัหวดัใด ให้ประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตแิละค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำม
สงบแห่งชำตติำมวรรคหนึ่ง เฉพำะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดันัน้เ ป็น
อนัยกเลกิ 

 

มำตรำ ๒๗  บทบญัญตัิมำตรำ ๓๕/๒ แห่งพระรำชบญัญตัิองค์กำรบรหิำรส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัซึง่ด ำรงต ำแหน่งหรอืเคยด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อนวนัเลอืกตัง้ครัง้
แรกภำยหลงัพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๒๘  ให้นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วน
จงัหวดั หรอืผูม้ตี ำแหน่งในองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เฉพำะบรรดำทีถู่กระงบักำรปฏบิตัิ
รำชกำรหรือหน้ำที่ในองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัโดยไม่ได้รับค่ำตอบแทนตำมค ำสัง่
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ เกี่ยวข้อง พ้นจำกต ำแหน่งตัง้แต่วันที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศก ำหนดใหม้กีำรเลอืกตัง้นำยกองค์กำรบรหิำรส่วน
จงัหวดัหรอืสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัขององค์กำรบรหิำร ส่วนจงัหวดันัน้ 
แต่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินกำรต่อไปตำมค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตนิัน้แก่
บุคคลดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๒๙  ระเบยีบของกระทรวงมหำดไทยทีอ่อกตำมมำตรำ ๗๔ (๙) แห่ง
พระรำชบญัญตั ิองค์กำรบร ิหำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตัินี้ จะก ำหนดใหค้วำมคุม้ครองกำรจ่ำยเงนิทีอ่งค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดั
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๑๗๓ 

ไดจ้่ำยไปแล้วก่อนวนัทีร่ะเบยีบในเรื่องนัน้ใชบ้งัคบักไ็ด้ แต่ให้คุ ้มครองได้เฉพำะทีไ่ด้
จ่ำยไปโดยสุจรติและเป็นไปตำมหนังสอืสัง่กำรหรอืหนังสอืก ำหนดแนวทำงปฏบิตัขิอง
กระทรวงมหำดไทยทีอ่อกก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั  

ระเบยีบของกระทรวงมหำดไทยทีอ่อกตำมมำตรำ ๗๔ (๙) แห่งพระรำชบญัญตัิ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั และมีกำรก ำหนดให้ควำมคุ้มครองกำรจ่ำยเงินที่องค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัได้จ่ำยไปแล้วก่อนวนัที่ระเบยีบดงักล่ำวใช้บงัคบัเฉพำะที่ได้จ่ำยไป
โดยสุจริตและเป็นไปตำมหนังสือสัง่กำรหรือหนังสือก ำหนดแนวทำงปฏิบัติของ
กระทรวงมหำดไทย ใหม้ผีลใชบ้งัคบัได ้

 

มำตรำ ๓๐  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นกำร
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญัติเกี่ยวกับคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของผู้มีสิทธิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั และจ ำนวนสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัใหส้อดคล้องกบักฎหมำย
ว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิน่ รวมทัง้แก้ไขเพิม่เตมิกำร
สิ้นสุดสมำชกิภำพของสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั กำรพ้นจำกต ำแหน่ง
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และที่ปรกึษำนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั รวมทัง้กำร
กระท ำอนัเป็นกำรต้องห้ำมของนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั รองนำยกองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดั เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ทีป่รกึษำนำยกองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดั และสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ตลอดจนอ ำนำจหน้ำทีข่อง
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและกำรก ำกบัดแูลองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และผูท้ ำ
หน้ำที่ช่วยเหลอืในกำรบรหิำรรำชกำรขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัที่ เหมำะสมแก่
กำรปฏิบตัิหน้ำที ่มคีวำมซื่อสตัย์สุจรติ สำมำรถปฏิบตัหิน้ำทีเ่พื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เป็นไปตำมหลกัธรรมำภบิำล และมปีระสทิธภิำพ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๑๗๔ 

กฎกระทรวง 
ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
พ.ศ. ๒๕๔๐๙๑ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๔๖ แห่งพระรำชบญัญตัอิงคก์ำร
บ ริห ำ ร ส่ ว น จั ง ห วัด  พ . ศ .  ๒๕๔๐  รั ฐ ม นต รี ว่ ำ ก ำ ร ก ร ะท ร ว ง มห ำด ไทย 
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัอำจจดัท ำกิจกำรใด ๆ อนัเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ
รำชกำรส่วนท้องถิน่อื่นหรอืองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัอื่นทีอ่ยู่นอกเขตองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัได ้เมื่อ 

(๑) กำรนัน้จ ำเป็นต้องกระท ำและเป็นกำรทีเ่กี่ยวเนื่องกบักิจกำรที่ด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัและเป็นประโยชน์แก่ประชำชนใน
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๒) ไดร้บัควำมยนิยอมจำกสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และ 
(๓) ได้รับควำมยินยอมจำกสภำแห่งรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือสภำองค์กำร

บรหิำรส่วนจงัหวดัทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้แต่กรณี 
 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๕ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พลตร ีสนัน่  ขจรประศำสน์ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 
๙๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๕/ตอนที ่๖๑ ก/หน้ำ ๒๐/๑๖ กนัยำยน ๒๕๔๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๗๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๔๖  
แห่งพระรำชบญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ บญัญตัใิหอ้งค์กำรบรหิำร  
ส่วนจงัหวดัอำจจดัท ำกจิกำรใด ๆ อนัเป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องรำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นหรอื
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัอื่นทีอ่ยู่นอกเขตจงัหวดัได ้เมื่อไดร้บัควำมยนิยอมจำกรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และเงือ่นไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๗๖ 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำดว้ยกำรด ำเนินกจิกำรพำณิชยข์ององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ มำตรำ ๕๐ และมำตรำ ๗๖ แห่ง
พระรำชบัญญัติอ งค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัด  พ .ศ .  ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยจงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่ำ “ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรด ำเนิน
กจิกำรพำณิชยข์ององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๑” 

 

ขอ้ ๒๙๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหป้ลดักระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมระเบยีบนี้ และมอี ำนำจตคีวำม
วนิิจฉัยปัญหำ ก ำหนดหลกัเกณฑ์ และก ำหนดวธิปีฏิบตัิ เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
ระเบยีบนี้ 

ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ปลัดกระทรวงมหำดไทยอำจมอบอ ำนำจให้ 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัพจิำรณำยกเวน้หรอืผ่อนผนักำรปฏบิตัติำมควำมในระเบยีบนี้ได้ 

 

บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“ขอ้บญัญตั”ิ หมำยควำมว่ำ ขอ้บญัญตัอิงคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

“กจิกำรพำณิชย”์ หมำยควำมว่ำ กำรด ำเนินกำรทีม่ผีลประโยชน์ในทำงธุรกจิ 

 

หมวด ๑ 

กำรด ำเนินกจิกำรพำณิชย ์

   
 

ขอ้ ๕  องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทีป่ระสงคจ์ะด ำเนินกจิกำรพำณิชย ์ใหน้ำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจดัให้มกีำรศกึษำและวเิครำะห์กิจกำรพำณิชย์โดยละเอียด  
เพื่อน ำเสนอเป็นขอ้บญัญตัติ่อสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

 
๙๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๕/ตอนพเิศษ ๗๖ ง/หน้ำ ๑๘/๓๑ สงิหำคม ๒๕๔๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๗๗ 

ถ้ำกิจกำรพำณิชย์ตำมวรรคหนึ่งมีวงเงินหรือมีทรพัย์สินเกินห้ำสิบล้ำนบำท  
จะว่ำจำ้งทีป่รกึษำเพื่อใหค้ ำปรกึษำกไ็ด ้และทีป่รกึษำตอ้งจดัท ำรำยงำน ร่ำงขอบเขตของ
กิจกำรพำณิชย์ พร้อมทัง้จดัท ำควำมเหน็ประเมนิกำรด ำเนินกิจกำรพำณิชย์นัน้ เพื่อใช้
ประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

 

ข้อ ๖  เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเห็นด้วยกับกำรด ำเนินกิจกำร
พำณิชยใ์หเ้สนอผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบในหลกักำรก่อน 

ถ้ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัไม่เห็นด้วยกับกำรด ำเนินกิจกำรพำณิชย์ 
ใหแ้จง้นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทรำบ 

ในกรณีที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่เห็นด้วยกับควำมเห็นของ 
สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัตำมวรรคสอง ใหเ้สนอควำมเหน็หรอืค ำชีแ้จงเพิม่เตมิต่อ
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อพจิำรณำพรอ้มดว้ยเหตุผลและควำมจ ำเป็น หำกผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั
เห็นด้วยกับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัให้ส่งให้สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
พจิำรณำอกีครัง้หนึ่ง 

 

ข้อ ๗  ข้อบัญญัติเกี่ยวกับกิจกำรพำณิชย์ อย่ำงน้อยต้องมีสำระส ำคัญ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ค ำจ ำกดัควำมของขอ้ควำมส ำคญั 

(๒) วตัถุประสงคท์ีต่อ้งจดัท ำกจิกำรพำณิชยข์ององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๓) ลักษณะกำรลงทุน ให้ระบุลักษณะของกำรลงทุนกิจกำรพำณิชย์ เช่น  
ลงทุนเอง หรอืจดัตัง้นิตบิุคคลขึน้ใหม่ หรอืในรปูของสหกำร หรอืเอกชนร่วมลงทุน 

(๔) หลกัเกณฑ ์วธิกีำรปฏบิตัแิละเงือ่นไขของกำรด ำเนินกจิกำรพำณิชย์ 
(๕) แหล่งเงนิทุนหรอืทีม่ำของเงนิทุนทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินกจิกำรพำณิชย์ 
(๖) สดัส่วนของกำรถอืหุน้ในกจิกำรพำณิชย์ 
(๗) กำรจดัสรรผลประโยชน์และกำรจดักำรทรพัย์สินที่ได้มำจำกกำรด ำเนิน

กจิกำรพำณิชย ์

(๘) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรเขำ้ไปตรวจสอบของประชำชน 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๗๘ 

หมวด ๒ 

กำรก ำกบัดแูล 

   
 

ขอ้ ๘  กำรท ำสญัญำเกีย่วกบักจิกำรพำณิชย ์ใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัส่งร่ำง
สญัญำไปใหส้ ำนักงำนอยักำรจงัหวดั หรอืส ำนักงำนอยักำรสงูสุดตรวจพจิำรณำก่อนลงนำม 

 

ขอ้ ๙  เมื่อได้มกีำรด ำเนินกิจกำรพำณิชย์แล้ว ให้องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
จดัตัง้คณะกรรมกำรประสำนงำนขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย รองนำยกองค์กำรบรหิำร 
ส่วนจังหวัด เป็นประธำน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ผู้ตรวจกำรส่วนท้องถิ่น  
และหวัหน้ำส่วนขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

ใหค้ณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งมอี ำนำจและหน้ำที ่ดงันี้ 
(๑) ก ำกบัดแูลและตดิตำมใหม้กีำรด ำเนินงำนตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 

(๒) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ควำมคืบหน้ำ ปัญหำ และแนวทำงแก้ไขต่อ 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อทรำบ 

ระยะเวลำทีจ่ะตอ้งรำยงำนตำม (๒) ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรประสำนงำน
ก ำหนดแต่ตอ้งไม่เกนิหกเดอืนต่อหนึ่งครัง้ 

 

ขอ้ ๑๐  ในกรณีทีป่รำกฏว่ำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัละเลยหรอืไม่ปฏบิตัติำม
เงื่อนไขข้อผูกพนัของสญัญำที่ลงนำมไปแล้ว ให้คณะกรรมกำรตำมขอ้ ๙ รำยงำนต่อ 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

ขอ้ ๑๑  องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัใด ตรำขอ้บญัญตัวิ่ำดว้ยกำรด ำเนินกจิกำร
พำณิชย์แล้วให้รำยงำนพร้อมทัง้ส่งส ำเนำขอ้บญัญตัใิหจ้งัหวดัและกระทรวงมหำดไทย
ทรำบดว้ย 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ข้อ ๑๒  กิจกำรพำณิชย์ใด ซึ่งได้กระท ำไปแล้วก่อนวนัที่ระเบียบนี้ใช้บงัคบั  
ใหเ้ป็นอนัใชไ้ดแ้ละใหน้ ำระเบยีบนี้มำใชบ้งัคบัเท่ำทีจ่ะใชบ้งัคบัไดโ้ดยอนุโลม 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๔ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ช ำนิ  ศกัดเิศรษฐ ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรฯ ปฏบิตัริำชกำรแทน 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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๑๗๙ 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำดว้ยกำรใหเ้อกชนกระท ำกจิกำรขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๙ วรรคสอง และมำตรำ ๖ แห่ง
พระรำชบัญญัติอ งค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัด  พ .ศ .  ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยจงึวำงระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ “ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรให้เอกชน
กระท ำกจิกำรขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๑” 

 

ขอ้ ๒๙๓  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ให้ปลดักระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้มีอ ำนำจ
ตคีวำมวนิิจฉยัปัญหำ ยกเวน้กำรปฏบิตัติำมระเบยีบนี้ ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละก ำหนดวธิี
ปฏบิตัเิพื่อด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบนี้ 

ปลัดกระทรวงมหำดไทย อำจมอบอ ำนำจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมวรรคแรก 
ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัได ้

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“โครงกำร” หมำยควำมว่ำ กิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบรหิำร 

ส่วนจังหวดัและได้มอบให้เอกชนกระท ำโดยเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร หรือ
ค่ำตอบแทน 

“มอบใหเ้อกชนกระท ำกจิกำร” หมำยควำมว่ำ กำรใหเ้อกชนร่วมงำนหรอืด ำเนิน
โครงกำรโดยวธิกีำรอนุญำต ใหส้มัปทำน หรอืใหส้ทิธไิม่ว่ำในลกัษณะใด หรอืวธิใีด 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรพจิำรณำคดัเลอืกเอกชนร่วมงำน
หรอืด ำเนินโครงกำร 

 

 
๙๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๕/ตอนพเิศษ ๗๖ ง/หน้ำ ๑๒/๓๑ สงิหำคม ๒๕๔๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๘๐ 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๕  องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทีป่ระสงค์จะมอบใหเ้อกชนกระท ำกจิกำรใด 
ให้องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจดัใหม้กีำรศกึษำและวเิครำะห์โครงกำรนัน้ โดยละเอียด
เพื่อเสนอต่อสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

ถ้ำกำรมอบใหเ้อกชนกระท ำกิจกำรตำมวรรคหนึ่งมวีงเงนิหรอืมทีรพัย์สนิเกนิ 
ห้ำสบิล้ำนบำทจะว่ำจำ้งที่ปรกึษำเพื่อใหค้ ำปรกึษำก็ได้และทีป่รกึษำต้องจดัท ำรำยงำน
ประกอบกำรพจิำรณำตำมขอ้ ๑๑ ดว้ย 

 

ข้อ ๖  เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเห็นด้วยกับโครงกำร ให้เสนอ 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบในหลกักำรของโครงกำรก่อน 

ในกรณีที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่เห็นด้วยกับโครงกำร ให้แจ้ง 
ใหน้ำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทรำบ 

ถ้ำนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไม่เหน็ด้วยกบัควำมเหน็ของสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัตำมวรรคสอง ใหเ้สนอควำมเหน็หรอืค ำชีแ้จงเพิม่เตมิต่อผูว้่ำรำชกำร
จงัหวดัเพื่อพจิำรณำพรอ้มดว้ยเหตุผลและควำมจ ำเป็น หำกผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเหน็ดว้ย
กับนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัให้ส่งให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัพจิำรณำ 
อกีครัง้หนึ่ง 

 

หมวด ๒ 

กำรด ำเนินโครงกำร 

   
 

ขอ้ ๗  เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัให้ควำมเห็นชอบโครงกำรใดแล้ว ให้องค์กำร
บริหำรส่วนจงัหวดัร่ำงประกำศเชญิชวนกระท ำกิจกำร ร่ำงขอบเขตของโครงกำรและ
เงือ่นไขส ำคญัทีจ่ะตอ้งมใีนสญัญำใหเ้อกชนกระท ำกจิกำร 

 

ข้อ ๘  ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแต่งตัง้คณะกรรมกำรคณะหนึ่ ง 
ประกอบดว้ย รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั อยักำรจงัหวดั ทีด่นิจงัหวดั สรรพำกร
จังหวัด ผู้ตรวจกำรส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนไม่เกินสำมคน  ทัง้นี้  ให้
คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำน และกรรมกำรอีกคนหนึ่งเป็น
เลขำนุกำร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๘๑ 

ใหค้ณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งมอี ำนำจและหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงประกำศเชิญชวนเอกชนกระท ำกิจกำร  

ร่ำงขอบเขตของโครงกำรและเงือ่นไขส ำคญัทีจ่ะตอ้งมใีนสญัญำใหเ้อกชนกระท ำกจิกำร 

(๒) ก ำหนดหลกัประกนัซองและหลกัประกนัสญัญำ 

(๓) พจิำรณำคดัเลอืกเอกชนกระท ำกจิกำร 

(๔) พจิำรณำด ำเนินกำรอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

 

ขอ้ ๙  กำรประกำศเชญิชวน เอกสำรขอ้เสนอใหเ้อกชนกระท ำกิจกำร วธิกีำร
ประกำศเชญิชวน วธิกีำรคดัเลอืกของคณะกรรมกำรซึ่งจะต้องใชว้ธิปีระมูล กำรก ำหนด
หลกัประกนัซองและหลกัประกนัสญัญำตอ้งมรีำยละเอยีดอย่ำงน้อยตำมทีค่ณะกรรมกำร
ก ำหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรประมูลตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด  ทัง้นี้ โดยใหค้ ำนึงถงึระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพสัดุขององค์กำร
บรหิำรส่วนทอ้งถิน่เป็นหลกั 

 

ข้อ ๑๐  ในกำรคดัเลือกเอกชนเข้ำกระท ำกิจกำร หำกนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดัมีควำมเห็นว่ำไม่ควรใช้วธิีกำรคดัเลือกโดยวิธปีระมูล และคณะกรรมกำร
เหน็ชอบดว้ย ใหเ้สนอผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัพจิำรณำอนุมตัิ 

ถำ้คณะกรรมกำรไม่เหน็ดว้ยกบัควำมเหน็ของนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
ตำมวรรคหนึ่ง ใหท้ ำบนัทกึควำมเหน็เสนอผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อพจิำรณำชีข้ำด 

 

ขอ้ ๑๑  ในกรณีทีม่ทีีป่รกึษำ ใหท้ีป่รกึษำร่ำงขอบเขตของโครงกำรและใหจ้ดัท ำ
ควำมเหน็ประเมนิกำรคดัเลอืกใหเ้อกชนเขำ้กระท ำกจิกำรตำมโครงกำรนัน้ 

 

ขอ้ ๑๒  กำรประกำศเชญิชวนให้เอกชนเขำ้กระท ำกิจกำร ถ้ำไม่มผีู้เสนอเขำ้
กระท ำกิจกำร ให้ยกเลิกกำรประกำศเชิญชวนเพื่อด ำเนินกำรใหม่ ถ้ำมีผู้เสนอเพียง 
รำยเดยีวหรอืหลำยรำย แต่เสนอถูกต้องตำมรำยกำรในเอกสำรขอ้เสนอกระท ำกิจกำร 
ตำมขอ้ ๙ เพยีงรำยเดยีว หำกเหน็ว่ำทำงรำชกำรจะไดป้ระโยชน์กใ็หด้ ำเนินกำรต่อไปได้ 

 

ขอ้ ๑๓  กำรประชุมพจิำรณำของคณะกรรมกำร ตอ้งมกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

มติที่ประชุมเกี่ยวกับกำรพิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอและเจรจำต่อรอง ต้องมี
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรทีม่ำประชุม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๘๒ 

กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน  
ใหป้ระธำนออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

ขอ้ ๑๔  ใหส้ ำนักงำนอยักำรจงัหวดั หรอืส ำนักงำนอยักำรสูงสุดตรวจพจิำรณำ
ร่ำงสญัญำใหเ้อกชนกระท ำกจิกำรก่อนลงนำม 

 

ข้อ ๑๕  ให้คณะกรรมกำรน ำผลกำรคดัเลือกพร้อมเหตุผล ประเด็นที่เจรจำ
ต่อรองเรื่องผลประโยชน์ขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ร่ำงสญัญำ และเอกสำรทัง้หมด
เสนอต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัโดยไม่ชกัชำ้ 

หำกผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเหน็ว่ำขดักบัหลกักำรขอ้ ๖ ใหส่้งเรื่องคนืคณะกรรมกำร
เพื่อพิจำรณำทบทวนควำมเห็น แล้วน ำผลกำรพิจำรณำเสนอให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั 
ตดัสนิชีข้ำด 

 

หมวด ๓ 

กำรก ำกบัดแูล 

   
 

ขอ้ ๑๖  เมื่อไดม้กีำรลงนำมในสญัญำแล้ว ใหอ้งค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจดัตัง้
คณะกรรมกำรประสำนงำนขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด เป็นประธำน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ผู้ตรวจกำรส่วนท้องถิ่น  
และหวัหน้ำส่วนขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นกรรมกำร 

ใหค้ณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งมอี ำนำจและหน้ำที ่ดงันี้ 
(๑) ก ำกบัดแูลและตดิตำมใหม้กีำรด ำเนินงำนตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 

(๒) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ควำมคืบหน้ำ ปัญหำ และแนวทำงแก้ไขต่อ 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อทรำบ 

ระยะเวลำทีจ่ะตอ้งรำยงำนตำม (๒) ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรประสำนงำน
ก ำหนดแต่ตอ้งไม่เกนิหกเดอืนต่อหนึ่งครัง้ 

 

ขอ้ ๑๗  ในกรณีทีป่รำกฏว่ำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัละเลยหรอืไม่ปฏบิตัติำม
เงื่อนไขขอ้ผูกพนัของสญัญำที่ลงนำมไปแล้ว ให้คณะกรรมกำรตำมขอ้ ๑๖ รำยงำนต่อ
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

ขอ้ ๑๘  เมื่อด ำเนินกำรตำมขอ้ ๕ ขอ้ ๗ ขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐ ขอ้ ๑๕ และขอ้ ๑๗ แลว้ 
ใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัรำยงำนใหก้ระทรวงมหำดไทยทรำบ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๘๓ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ขอ้ ๑๙  โครงกำรใดทีใ่หเ้อกชนเขำ้กระท ำกจิกำร ซึง่ไดก้ระท ำไปแลว้ก่อนวนัที่
ระเบยีบนี้ใช้บงัคบั ให้เป็นอนัใช้ได้และให้น ำระเบยีบนี้มำใช้บงัคบัเท่ำที่จะใช้บงัคับได้ 
โดยอนุโลม 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๔ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ช ำนิ  ศกัดเิศรษฐ ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรฯ ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๘๔ 

  

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำดว้ยกำรใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัออกขอ้บญัญตัเิพื่อเกบ็ค่ำธรรมเนียม 

จำกผูซ้ึง่ใชป้ระโยชน์จำกบรกิำรสำธำรณะขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ มำตรำ ๔๕ และมำตรำ ๖๙ แห่ง
พระรำชบัญญัติอ งค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัด  พ .ศ .  ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยจงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรียกว่ำ “ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรใหอ้งค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัออกขอ้บญัญตัเิพื่อเกบ็ค่ำธรรมเนียมจำกผูซ้ึ่งใชป้ระโยชน์จำกบรกิำร
สำธำรณะขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๑” 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“บรกิำรสำธำรณะ” หมำยควำมถงึ บรกิำรสำธำรณะทีอ่งค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั

จดัใหม้ขีึน้ตำมอ ำนำจหน้ำที ่และใหเ้รยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมจำกผูใ้ชห้รอืผูซ้ึ่งไดร้บัประโยชน์
ในบรกิำรสำธำรณะนัน้โดยไม่รวมถงึบรกิำรสำธำรณะทีม่กีฎหมำยอื่นบญัญตัใิหอ้ ำนำจไวแ้ลว้ 

 

ข้อ ๔  องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัที่ประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำก  
ผูซ้ึง่ใชห้รอืไดร้บัประโยชน์จำกบรกิำรสำธำรณะขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ใหน้ำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจดัให้มกีำรศกึษำและวเิครำะหบ์รกิำรสำธำรณะนัน้ว่ำสมควร
จะเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมหรอืไม่โดยละเอยีด และใหเ้สนอเป็นขอ้บญัญตัติ่อสภำองคก์ำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั 

 

ขอ้ ๕  ขอ้บญัญตัเิกีย่วกบัค่ำธรรมเนียมจำกผูซ้ึง่ใชห้รอืไดป้ระโยชน์จำกบรกิำร
สำธำรณะขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัอย่ำงน้อยตอ้งมสีำระส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ประเภทของบรกิำรสำธำรณะทีจ่ะเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียม 

(๒) วตัถุประสงคใ์นกำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียมจำกกำรใหบ้รกิำร 
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๑๘๕ 

(๓) หลกัเกณฑ ์วธิกีำรปฏบิตั ิเงือ่นไขและอตัรำค่ำธรรมเนียมของกำรเรยีกเกบ็
ค่ำธรรมเนียมจำกผู้ซึ่งใช้หรือได้ประโยชน์จำกบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดั 

(๔) กำรจดัสรรผลประโยชน์และกำรจดักำรค่ำธรรมเนียมทีไ่ดม้ำจำกกำรเรยีกเกบ็
ค่ำธรรมเนียมจำกผู้ซึ่งใช้หรือได้ประโยชน์จำกบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริกำร 
ส่วนจงัหวดั 

(๕) กำรก ำหนดควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดักบัองคก์รของรฐั
เกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลเท่ำทีจ่ ำเป็น  

(๖) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรเขำ้ไปตรวจสอบของประชำชน 

 

ข้อ ๖  เมื่อได้มีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้ซึ่งใช้หรือได้ประโยชน์จำก
บริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั ให้องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัจดัตัง้
คณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็น
ประธำน ปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ผู้ตรวจกำรส่วนท้องถิ่นและหวัหน้ำส่วนของ
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

ใหค้ณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งมอี ำนำจและหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ตดิตำมก ำกบัดแูลใหม้กีำรด ำเนินงำนตำมทีก่ ำหนดในขอ้บญัญตัิ 
(๒) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ควำมคืบหน้ำ ปัญหำ และแนวทำงแก้ไขต่อ

นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัทรำบ 

ระยะเวลำที่จะต้องรำยงำนตำม (๒) ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด  
แต่ตอ้งไม่เกนิหกเดอืนต่อหนึ่งครัง้ 

 

ขอ้ ๗  ในกรณีปรำกฏว่ำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัละเลยหรอืไม่ปฏิบตัติำม
ขอ้บญัญตัใิหค้ณะกรรมกำรตำมขอ้ ๖ รำยงำนต่อสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั  

 

ข้อ ๘  เมื่อองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมจำกผูซ้ึ่งใชห้รอืไดป้ระโยชน์จำกบรกิำรสำธำรณะขององค์กำรบรหิำรส่วน
จงัหวดัแลว้ ใหร้ำยงำนพรอ้มทัง้ส่งส ำเนำขอ้บญัญตัใิหจ้งัหวดัและกระทรวงมหำดไทยทรำบ 

 

ขอ้ ๙  บรกิำรสำธำรณะซึ่งได้กระท ำไปแล้วในขัน้ตอนใดก่อนวนัที่ระเบียบนี้  
ใชบ้งัคบัใหเ้ป็นอนัใชไ้ดแ้ละกำรด ำเนินกำรในขัน้ตอนต่อไปใหใ้ชร้ะเบยีบนี้ 
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๑๘๖ 

ข้อ ๑๐  ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมระเบียบนี้ และมีอ ำนำจ
ตีควำมวินิจฉัยปัญหำ ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไป 
ตำมระเบยีบนี้ 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร ปลัดกระทรวงมหำดไทยอำจยกเว้นหรือผ่อนผัน 
กำรปฏบิตัติำมควำมในระเบยีบนี้ได ้

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๓๑ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ช ำนิ  ศกัดเิศรษฐ ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรฯ ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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๑๘๗ 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำดว้ยกำรรบัเงนิ กำรเบกิจ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเกบ็รกัษำเงนิ 

และกำรตรวจเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรรบัเงนิ กำร
เบกิจ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเกบ็รกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิ เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่บรหิำรงำนดำ้นกำรเงนิเป็นแนวทำงเดยีวกนั 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๗๖ แห่งพระรำชบญัญตัอิงคก์ำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๖๙ และมำตรำ ๗๗ แห่งพระรำชบญัญตัเิทศบำล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕ และมำตรำ ๘๘ แห่งพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ “ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรรบัเงนิ กำร
เบกิจ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

ขอ้ ๒๙๔  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็น
ตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบกิจ่ำยเงนิ กำรฝำก
เงนิ กำรเกบ็รกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๒) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบกิจ่ำยเงนิ กำรฝำก
เงนิ กำรเกบ็รกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

 

ขอ้ ๔  ใหป้ลดักระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบนี้ และใหม้ี
อ ำนำจตคีวำมวนิิจฉยัปัญหำ ก ำหนดหลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตั ิเพื่อด ำเนินกำรใหเ้ป็นไป
ตำมระเบยีบนี้ 

 
๙๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนพเิศษ ๙ ง/หน้ำ ๒๕/๓๑ มกรำคม ๒๕๔๘ 
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๑๘๘ 

ในกรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมระเบยีบนี้ได ้ใหข้อ
ท ำควำมตกลงกบัปลดักระทรวงมหำดไทยก่อนกำรปฏบิตั ิ

ปลดักระทรวงมหำดไทย อำจมอบอ ำนำจตำมวรรคสองให้อธบิดกีรมส่งเสริม
กำรปกครองทอ้งถิน่ หรอืผูว้่ำรำชกำรจงัหวดักไ็ด ้

 

หมวด ๑ 

ขอ้ควำมทัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๕  ในระเบยีบนี้ 
(๑)๙๕ “องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

เทศบำล และองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล รวมทัง้กจิกำรพำณิชย์ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ดว้ย 

(๒)๙๖ “สภำท้องถิ่น ” หมำยควำมว่ำ สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สภำ
เทศบำลและสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๓)๙๗ “ผู้บริหำรท้องถิ่น ” หมำยควำมว่ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
นำยกเทศมนตร ีและนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๔)๙๘ “ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถิ่น ” หมำยควำมว่ำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวดั รองนำยกเทศมนตร ีและรองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

 
๙๕ ข้อ ๕ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงิน กำรเบิก

จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙๖ ข้อ ๕ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙๗ ข้อ ๕ (๓) แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบิก
จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙๘ ข้อ ๕ (๔) แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๘๙ 

(๕)๙๙ “ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” หมำยควำมว่ำ ปลดัองค์กำรบรหิำรส่วน
จงัหวดั ปลดัเทศบำล และปลดัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๖)๑๐๐ “พนักงำนส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วน
จงัหวดั พนักงำนเทศบำล และพนักงำนส่วนต ำบล 

(๗) “หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนัก กอง ส่วน ฝ่ำย ตำมโครงสรำ้งขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ แต่ละรูปแบบ หรอืหน่วยงำนทีม่งีบเฉพำะกำร หรอืหน่วยงำนทีไ่ด้
แยกออกไปท ำกำรรบัจ่ำยและเกบ็รกัษำเงนิ 

(๘) “ผูเ้บกิ” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนทีไ่ดร้บังบประมำณทัว่ไปและงบประมำณ
เฉพำะกำรรวมทัง้เงนินอกงบประมำณดว้ย 

(๙) “หน่วยงำนคลงั” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนทีม่หีน้ำทีเ่กีย่วกบักำรรบัเงนิ กำร
เบกิจ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเกบ็รกัษำเงนิ ตำมระเบยีบนี้ 

(๑๐) “หวัหน้ำหน่วยงำนคลงั ” หมำยควำมว่ำ หวัหน้ำหน่วยงำน ซึ่งมีหน้ำที่
เกี่ยวกบักำรรบัเงนิ กำรเบกิจ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ หรอืงำนเกี่ยวกบั
กำรเงินกำรบัญชี ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้  และให้หมำยควำมรวมถึงหัวหน้ำ
หน่วยงำนที่มงีบเฉพำะกำรหรอืหน่วยงำนที่ได้แยกไปท ำกำรรบัจ่ำยและเก็บรกัษำเงนิ
ต่ำงหำกจำกหน่วยงำนคลงั 

(๑๑) “เจำ้หน้ำที”่ หมำยควำมว่ำ ผูท้ีม่หีน้ำทีร่บัจ่ำยเงนิและใหร้วมถงึผูซ้ึ่งไดร้บั
มอบหมำยใหม้หีน้ำทีร่บัจ่ำยเงนิดว้ย 

(๑๒) “ตู้นิรภยั” หมำยควำมรวมถงึ ก ำปัน่หรอืตูเ้หลก็หรอืหบีเหลก็อนัมัน่คง ซึ่ง
ใชส้ ำหรบัเกบ็รกัษำเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๑๓) “หบีห่อ” หมำยควำมว่ำ หบี หรอืถุง หรอืภำชนะอื่นใด ซึ่งใชส้ ำหรบับรรจุ
เงินเพื่อฝำก เก็บรกัษำไว้ในตู้นิรภยัในลกัษณะหบีห่อ หรือส ำหรบับรรจุเงินเพื่อน ำส่ง 
หรือน ำฝำกส่วนรำชกำร หรือบรรจุเงินที่ขอเบิกคืนจำกตู้นิรภัยของส่วนรำชกำรหรือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 
๙๙ ข้อ ๕ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงิน กำรเบิก

จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐๐ ข้อ ๕ (๖) แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบิก
จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๑๙๐ 

(๑๔) “อนุมตัิฎีกำ” หมำยควำมว่ำ อนุญำตให้จ่ำยเงนิจำกองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

(๑๕) “หลกัฐำนกำรจ่ำย” หมำยควำมว่ำ หลกัฐำนแสดงว่ำไดม้กีำรจ่ำยเงนิใหแ้ก่
ผูร้บัหรอืเจำ้หนี้ตำมขอ้ผกูพนัแลว้ 

(๑๖) “ใบส ำคญัคู่จ่ำย” หมำยควำมว่ำ หลกัฐำนกำรจ่ำยเงนิทีเ่ป็นใบเสรจ็รบัเงนิ 
หลกัฐำนของธนำคำรแสดงกำรจ่ำยเงนิแก่เจ้ำหนี้ หรอืหลกัฐำนกำรน ำเงนิเขำ้บญัชเีงนิ
ฝำกของผูร้บัทีธ่นำคำร และใหร้วมถงึใบน ำส่งเงนิต่อหน่วยงำนคลงัดว้ย 

(๑๗) “เงินรำยรับ” หมำยควำมว่ำ เงินทัง้ปวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จดัเกบ็หรอืไดร้บัไวเ้ป็นกรรมสทิธิต์ำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจำกนิตกิรรม 

(๑๘) “เงนินอกงบประมำณ” หมำยควำมว่ำ เงนิทัง้ปวงทีอ่ยู่ในควำมรบัผดิชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เวน้แต่เงนิทีป่รำกฏตำมงบประมำณรำยจ่ำย และเงนิที่
รฐับำลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยระบุวตัถุประสงค์ 

(๑๙) “รำยงำนสถำนะกำรเงนิประจ ำวนั” หมำยควำมรวมถงึ ยอดเงนิรบัและจ่ำย
ในแต่ละวนัรวมถงึยอดเงนิทีฝ่ำกธนำคำรและคลงัจงัหวดัดว้ย 

(๒๐) “เงนิยมื” หมำยควำมว่ำ เงนิงบประมำณหรอืเงนินอกงบประมำณทีอ่งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่จ่ำยใหแ้ก่บุคคลใดยมืเพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร
หรอืปฏบิตัริำชกำรอื่นใด 

(๒๑) “แผนพัฒนำ ” หมำยควำมรวมถึง แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและ
แผนพฒันำสำมปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(๒๒) “แผนกำรใชจ้่ำยเงนิ” หมำยควำมว่ำ แผนแสดงรำยละเอยีดกำรใชจ้่ำยเงนิ
ของหน่วยงำนผูเ้บกิในช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่ง ซึ่งหน่วยงำนผูเ้บกิไดย้ื่นต่อหน่วยงำน
คลงั ทุกระยะสำมเดอืน 

(๒๓) “ทุนส ำรองเงนิสะสม” หมำยควำมว่ำ ยอดเงนิสะสมจ ำนวนรอ้ยละยีส่บิหำ้
ของยอดเงนิสะสมประจ ำปีทุกสิน้ปีงบประมำณ เพื่อรกัษำเสถยีรภำพกำรเงนิกำรคลงัของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๒๔) “เงนิสะสม” หมำยควำมว่ำ เงนิทีเ่หลอืจ่ำยจำกเงนิรำยรบัตำมงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี และหรืองบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และให้หมำยควำมรวมถึงเงนิ
รำยรบัอื่นทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัไวภ้ำยในวนัสิน้ปีงบประมำณหลงัจำกทีไ่ดห้กั
ทุนส ำรองเงนิสะสมไวแ้ลว้ และรวมทัง้เงนิสะสมปีก่อน ๆ ดว้ย 

(๒๕) “หนี้สูญ” หมำยควำมว่ำ หนี้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในฐำนะเจ้ำหนี้
ไม่มทีำงทีจ่ะไดร้บัช ำระหนี้จำกลูกหนี้ได ้
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๑๙๑ 

(๒๖) “ปี” หมำยควำมว่ำ ปีงบประมำณ 

(๒๗) “นำยอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึ ปลดัอ ำเภอผูเ้ป็นหวัหน้ำประจ ำกิง่อ ำเภอดว้ย 

 

หมวด ๒ 

ขอ้ก ำหนดในกำรรบัเงนิ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

กำรรบัเงนิ 

   
 

ข ้อ ๖๑๐๑  บรรดำแบบพมิพแ์ละเอกสำรใด ๆ ที่ใชใ้นกำรรบัเงนิ กำรเบกิ
จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงิน กำรถอนเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตลอดจนแบบบญัช ีทะเบยีนและรำยงำนกำรเงนิ ใหเ้ป็นไปตำมที่
กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ก ำหนด เวน้แต่จะมกีฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัก ำหนด
ไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

 
ขอ้ ๗  บรรดำเงนิทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัไวเ้ป็นกรรมสทิธิ ์ใหน้ ำส่ง

เป็นเงนิรำยได้ทัง้สิ้น ห้ำมมใิหก้นัไวเ้ป็นเงนิฝำก หรอืเงนินอกงบประมำณ เว้นแต่จะมี
กฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่หรอืหนังสอืสัง่กำรกระทรวงมหำดไทยก ำหนดไวเ้ป็น
อย่ำงอื่น 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับในกรณีที่มีผู้อุทิศให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นกำรเฉพำะเจำะจงว่ำใหก้ระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรอืในกรณีทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัหำรำยไดข้ึน้เป็นครัง้ครำวภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ เพื่อใช้
จ่ำยในกจิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง โดยเฉพำะ 

เงนิรำยได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัหำขึ้นเป็นครัง้ครำว หรอืเงนิที่มผีู้
อุทศิใหต้ำมวรรคสอง ถำ้ไม่ไดก้ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น หำกมเีงนิเหลอืจ่ำย หรอืหมดควำม
จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชจ้่ำยแลว้ ใหน้ ำส่งเป็นรำยไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

 
๑๐๑ ข ้อ ๖ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบกิ

จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๙๒ 

ข้อ ๘๑๐๒  กำรรบัเงินให้รบัเป็นเงนิสด ส่วนกำรรบัเช็ค ดรำฟท์ หรือตรำสำร
อย่ำงอื่น หรอืโดยวธิอีื่นใด ใหป้ฏบิตัติำมวธิกีำรทีก่รมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ก ำหนด 

 

ขอ้ ๙  กำรรบัเงนิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ออกใบเสรจ็รบัเงนิใหแ้ก่ผูช้ ำระ
เงนิทุกครัง้ เวน้แต่กำรรบัเงนิทีม่เีอกสำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระบุจ ำนวนเงนิที่
ช ำระอนัมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัใบเสร็จรบัเงิน ซึ่งเอกสำรดงักล่ำวจะต้องมกีำรควบคุม
จ ำนวนที่รับจ่ำยท ำนองเดียวกับใบเสร็จรับเงิน และกำรรับเงินตำมฎีกำเบิกเงินจำก
หน่วยงำนคลงั 

ใหใ้ชใ้บเสรจ็รบัเงนิเล่มเดยีวกนัรบัเงนิทุกประเภท เวน้แต่ เงนิประเภทใดมกีำร
ช ำระเป็นประจ ำและมจี ำนวนมำกรำยจะแยกใบเสร็จรบัเงนิเล่มหนึ่งส ำหรบักำรรบัเงิน
ประเภทหนึ่งกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๐๑๐๓  ใหห้น่วยงำนคลงับนัทกึเงนิทีไ่ดร้บัในสมุดเงนิสด ภำยในวนัทีไ่ดร้บั
เงนิสด เชค็หรอืดรำฟท์ หรอืตรำสำรอย่ำงอื่นหรอืโดยวธิอีื่นใดนัน้ โดยแสดงใหท้รำบว่ำ
ไดร้บัเงนิตำมฎกีำ ใบเสรจ็รบัเงนิหรอืเอกสำรอื่น เล่มใด เลขทีใ่ด จ ำนวนเท่ำใด 

 

ขอ้ ๑๑  เมื่อสิน้เวลำรบัเงนิใหเ้จำ้หน้ำทีผู่ม้หีน้ำทีจ่ดัเกบ็หรอืรบัช ำระเงนิ น ำเงนิ
ที่ได้รับพร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน และเอกสำรอื่นที่จ ัดเก็บในวันนัน้ทัง้หมดส่งต่อ
เจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อน ำเงนิฝำกธนำคำร กรณีทีน่ ำฝำก
ธนำคำรไม่ทนัใหเ้กบ็รกัษำไวใ้นตูน้ิรภยั 

 

ขอ้ ๑๒  ให้หน่วยงำนคลงัจดัใหม้กีำรตรวจสอบจ ำนวนเงนิทีเ่จ้ำหน้ำทีจ่ดัเกบ็
และน ำส่งกับหลกัฐำน และรำยกำรที่บนัทึกไว้ในสมุดเงินสด ว่ำถูกต้องครบถ้วนแล้ว
หรอืไม่ หำกกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำถูกต้องแล้ว ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงนิรบัทัง้สิน้
ตำมใบเสรจ็รบัเงนิทุกฉบบัทีไ่ดร้บัในวนันัน้ไวใ้นส ำเนำใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัสุดทำ้ยและลง
ลำยมอืชื่อก ำกบัไวด้ว้ย 

 

 
๑๐๒ ข้อ ๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบกิ

จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐๓ ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบิก
จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๙๓ 

ส่วนที ่๒ 

ใบเสรจ็รบัเงนิ 

   
 

ขอ้ ๑๓  ใบเสร็จรบัเงนิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ให้มสีำระส ำคญัอย่ำง
น้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรำเครื่องหมำยและชื่อขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๒) เล่มที่และเลขที่ของใบเสร็จรบัเงิน โดยให้พิมพ์หมำยเลขก ำกับเล่มและ
หมำยเลขก ำกบัเลขทีใ่นใบเสรจ็รบัเงนิเรยีงกนัไปทุกฉบบั 

(๓) ทีท่ ำกำรหรอืส ำนักงำนทีอ่อกใบเสรจ็รบัเงนิ 

(๔) วนั เดอืน ปี ทีร่บัเงนิ 

(๕) ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรอืชื่อนิตบิุคคลผูช้ ำระเงนิ 

(๖) รำยกำรแสดงกำรรบัเงนิ โดยระบุว่ำรบัช ำระเงนิค่ำอะไร 

(๗) จ ำนวนเงนิทีร่บัช ำระทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร 

(๘) ขอ้ควำมระบุว่ำไดม้กีำรรบัเงนิไวเ้ป็นกำรถูกตอ้งแลว้ 

(๙) ลำยมอืชื่อพรอ้มชื่อในวงเลบ็ และต ำแหน่งผูร้บัเงนิก ำกบัอย่ำงน้อยหนึ่งคน 

ใบเสรจ็รบัเงนิทุกฉบบัใหม้สี ำเนำเยบ็ตดิไวก้บัเล่มอย่ำงน้อยหนึ่งฉบบั 

หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะพมิพ์ใบเสร็จรบัเงนิด้วยเครื่อง
คอมพวิเตอรพ์มิพใ์บเสรจ็รบัเงนิใหจ้ดัท ำไดโ้ดยใหม้ขีนำดตำมควำมเหมำะสมกบัลกัษณะ
งำนทีป่ฏบิตัมิสี ำเนำอย่ำงน้อยหนึ่งฉบบั และใหม้สีำระส ำคญัตำมวรรคหนึ่ง พรอ้มทัง้ให้
ก ำหนดระบบวธิกีำรควบคุมกำรพมิพ์ใบเสร็จรบัเงิน รวมทัง้กำรพมิพ์ เล่มที่ เลขที่ ให้
รดักุม 

 

ขอ้ ๑๔  ให้หน่วยงำนคลงัจดัท ำทะเบยีนคุมใบเสร็จรบัเงนิไวเ้พื่อใหท้รำบ และ
ตรวจสอบได้ว่ำไดจ้ดัพมิพข์ึ้นจ ำนวนเท่ำใด ได้จ่ำยใบเสร็จรบัเงนิเล่มใด หมำยเลขใดถงึ
หมำยเลขใด ใหห้น่วยงำนใดหรอืเจำ้หน้ำทีผู่ใ้ด ไปด ำเนินกำรจดัเกบ็เงนิเมื่อวนั เดอืน ปีใด 

กำรจ่ำยใบเสรจ็รบัเงนิใหห้น่วยงำนใด หรอืเจำ้หน้ำทีไ่ปจดัเกบ็เงนิ ใหพ้จิำรณำ
จ่ำยให้ในจ ำนวนที่เหมำะสมแก่ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ และให้มีหลักฐำนกำรรับส่ง
ใบเสรจ็รบัเงนินัน้ไวด้ว้ย 

 

ข้อ ๑๕  ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เมื่อไม่มีควำมจ ำเป็นต้อง ใช้ เช่น ยุบ เลิก
ส ำนักงำนหรือไม่มีกำรจดัเก็บเงินต่อไปอีก ให้หวัหน้ำหน่วยงำนที่รบัใบเสร็จรบัเงนิ
นัน้ไปน ำส่งคืนหน่วยงำนที่จ่ำยใบเสรจ็นัน้โดยเรว็ 
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๑๙๔ 

ขอ้ ๑๖  เมื่อสิน้ปีใหห้วัหน้ำหน่วยงำนทีร่บัใบเสรจ็รบัเงนิไปด ำเนินกำรจดัเก็บ
เงนิแจ้งใหห้วัหน้ำหน่วยงำนคลงัทรำบว่ำ มใีบเสร็จรบัเงนิอยู่ในควำมรบัผดิชอบเล่มใด 
เลขทีใ่ดถงึเลขทีใ่ด และไดใ้ชใ้บเสรจ็รบัเงนิไปแล้วเล่มใด เลขทีใ่ดถงึเลขทีใ่ด อย่ำงชำ้ไม่
เกินวนัที่สำมสบิเอ็ดตุลำคมของปีถดัไป และให้หวัหน้ำหน่วยงำนคลงัรวบรวมรำยงำน
เสนอผ่ำนปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อน ำเสนอผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ทรำบ 

 

ขอ้ ๑๗  ใบเสรจ็รบัเงนิเล่มใดใชส้ ำหรบัรบัเงนิของปีใด ใหใ้ชร้บัเงนิภำยในปีนัน้
เท่ำนัน้ เมื่อขึน้ปีใหม่กใ็หใ้ชใ้บเสรจ็รบัเงนิเล่มใหม่ ใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัใดทีย่งัไม่ใชใ้หค้ง
ตดิไวก้บัเล่ม แต่ใหป้รุเจำะรู หรอืประทบัตรำเลกิใช ้เพื่อใหเ้ป็นทีส่งัเกตมใิหน้ ำมำใช้รบั
เงนิไดต้่อไป 

 

ขอ้ ๑๘  ใบเสรจ็รบัเงนิหำ้มขดู ลบ แกไ้ข เพิม่เตมิ จ ำนวนเงนิหรอืชื่อผูช้ ำระเงนิ 
หำกใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัใดลงรำยกำรรบัเงนิผดิพลำด กใ็หข้ดีฆำ่จ ำนวนเงนิและเขยีนใหม่
ทัง้จ ำนวนแล้วให้ผู้รบัเงินลงลำยมือชื่อก ำกับกำรขีดฆ่ำนัน้ไว้ด้วย หรือขีดฆ่ำเลิกใช้
ใบเสร็จรับเงินนั ้นทัง้ฉบับ และให้ติดไว้กับส ำเนำใบเสร็จรับเงินในเล่ม แล้วออก
ใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัใหม่ 

 

ขอ้ ๑๙  ให้หน่วยงำนคลงัเก็บรกัษำส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิซึ่งยงัมไิด้ตรวจสอบ
จำกผู้มอี ำนำจตรวจสอบไวใ้นทีป่ลอดภยัอย่ำใหสู้ญหำย และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วกใ็ห้
เกบ็ไวอ้ย่ำงเอกสำรธรรมดำ 

 

หมวด ๓ 

กำรเกบ็รกัษำเงนิ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

ตูน้ิรภยัเกบ็เงนิ 

   
 

ขอ้ ๒๐  ตู้นิรภยัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหต้ดิหรอืตัง้ไวใ้นหอ้งมัน่คง
หรือกรงเหล็ก หรือกรณีไม่มีห้องมัน่คงหรือกรงเหล็กให้ติดหรือตัง้ไว้ในที่มัน่คงและ
ปลอดภยัภำยในส ำนักงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

หำกมจี ำนวนเงนิสดทีเ่ก็บรกัษำไว้ในตู้นิรภยัตำมวรรคหนึ่งใหน้ ำฝำกธนำคำร
ทัง้จ ำนวนในวนัท ำกำรถดัไป กรณีเทศบำลต ำบลหรอืองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทีม่พีืน้ที่
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๑๙๕ 

ห่ำงไกลกำรคมนำคมไม่สะดวก ไม่สำมำรถน ำฝำกธนำคำรได้เป็นประจ ำทุกวนัใหเ้กบ็
รกัษำเงนิสดในตูน้ิรภยัได ้และใหน้ ำเงนิสดดงักล่ำวฝำกธนำคำรในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ
สปัดำห ์

 

ขอ้ ๒๑  ตู ้น ิรภยัให้มลี ูกกุญแจอย่ำงน้อยสองดอก แต่ละดอกมลีกัษณะ
ต่ำงกนั โดยใหก้รรมกำรเกบ็รกัษำเงนิถอืลูกกุญแจคนละดอก 

ตู้นิรภยัหนึ่ง ๆ ให้มลูีกกุญแจอย่ำงน้อยสองส ำรบั ให้กรรมกำรเก็บรกัษำเงิน
เก็บรกัษำหนึ่งส ำรบันอกนัน้ใหน้ ำฝำกเก็บรกัษำในลกัษณะหบีห่อไว้ในตู้นิรภยัเก็บเงนิ
ของส่วนรำชกำรอื่นตำมทีเ่หน็สมควร 

 

ส่วนที๒่ 

กรรมกำรเกบ็รกัษำเงนิ 

   
 

ขอ้ ๒๒  ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมกำรเกบ็รกัษำเงนิไว ้ณ ส ำนักงำน
อย่ำงน้อยสำมคน ในจ ำนวนนี้ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนคลงัเป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่งหนึ่งคน 
และกรรมกำรเกบ็รกัษำเงนิอื่นอกีอย่ำงน้อยสองคน 

กำรแต่งตัง้กรรมกำรเก็บรกัษำเงนิตำมวรรคหนึ่ง ให้แต่งตัง้จำกพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นตัง้แต่ระดับสำม หรือเทียบเท่ำขึ้นไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
พนักงำนส่วนท้องถิ่นไม่ครบจ ำนวนที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ให้แต่งตัง้พนักงำนส่วน
ทอ้งถิน่ระดบัอื่น หรอืผูช้่วยผูบ้รหิำรทอ้งถิน่เป็นกรรมกำรใหค้รบจ ำนวนกไ็ด ้

 

ขอ้ ๒๓  ใหก้รรมกำรเกบ็รกัษำเงนิเป็นผูถ้อืลูกกุญแจตูน้ิรภยั ในกรณีทีตู่น้ิรภยั
มทีีใ่ส่กุญแจสำมดอกและมกีรรมกำรสำมคน ใหก้รรมกำรถอืกุญแจคนละหนึ่งดอก แต่ถำ้
ตูน้ิรภยัมทีีใ่ส่กุญแจสองดอกแต่มกีรรมกำรสำมคน กใ็หก้รรมกำรทีอ่ำวุโสถอืกุญแจคนละ
หนึ่งดอก 

 

ขอ้ ๒๔  กรรมกำรเก็บรกัษำเงนิผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรได้ ให้
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่พจิำรณำแต่งตัง้พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ หรอืผูช้่วยผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ตำมขอ้ 
๒๒ เป็นกรรมกำรแทนชัว่ครำวให้ครบจ ำนวน กำรแต่งตัง้ผู้ที่จะเป็นกรรมกำรแทนจะ
แต่งตัง้ไวเ้ป็นกำรประจ ำเพื่อปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนชัว่ครำวกไ็ด้ 

กำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรแทนตำมวรรคหนึ่ง ต้องส่งมอบและรบัมอบกุญแจ
ระหว่ำงกรรมกำรผู้ที่ได้รบัมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่กรรมกำรแทนชัว่ครำว รวมทัง้ต้อง
ตรวจนับตวัเงนิและหลกัฐำนแทนตวัเงนิเก็บรกัษำไว้ในตู้นิรภยัให้ถูกต้องตำมรำยงำน
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๑๙๖ 

สถำนะกำรเงินประจ ำวันแล้วบันทึกกำรส่งมอบและรับมอบพร้อมกับลงลำยมือชื่อ
กรรมกำรทุกคนไวใ้นรำยงำนสถำนะกำรเงนิประจ ำวนั 

หำ้มมใิหก้รรมกำรมอบลูกกุญแจใหผู้อ้ื่นท ำหน้ำทีก่รรมกำรแทน เวน้แต่เป็นกำร
มอบใหก้รรมกำรซึง่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทนชัว่ครำว 

 

ขอ้ ๒๕  กรรมกำรเก็บรกัษำเงนิต้องเก็บรกัษำลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภยั 
อย่ำให้สูญหำยหรอืใหผู้ใ้ดลกัลอบน ำไปพมิพแ์บบลูกกุญแจได ้หำกปรำกฏว่ำลูกกุญแจ
สูญหำย หรอืมกีรณีสงสยัว่ำจะมผีูป้ลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รบีรำยงำนผู้บรหิำรท้องถิน่
เพื่อสัง่กำรโดยเรว็ 

 

ส่วนที ่๓ 

กำรเกบ็รกัษำเงนิ 

   
 

ขอ้ ๒๖  ให้หวัหน้ำหน่วยงำนคลงัจดัท ำรำยงำนสถำนะกำรเงนิประจ ำวนัตำม
แบบทีก่รมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ก ำหนดเป็นประจ ำทุกวนัทีม่กีำรรบัจ่ำยเงนิ หำก
วนัใดไม่มกีำรรบัจ่ำยเงนิจะไม่ท ำรำยงำนสถำนะกำรเงนิประจ ำวนัส ำหรบัวนันัน้กไ็ด ้แต่
ให้หมำยเหตุในรำยงำนสถำนะกำรเงนิประจ ำวนัทีม่กีำรรบัจ่ำยเงนิในวนัถดัไปใหท้รำบ
ดว้ย 

 

ขอ้ ๒๗  เมื่อสิน้เวลำรบัจ่ำยเงนิ ใหเ้จำ้หน้ำทีด่ ำเนินกำรน ำเงนิทีไ่ดร้บัน ำฝำก
ธนำคำรทัง้จ ำนวน หำกน ำฝำกธนำคำรไม่ทนัใหน้ ำเงนิทีจ่ะเกบ็รกัษำ และรำยงำนสถำนะ
กำรเงนิประจ ำวนั ส่งมอบต่อคณะกรรมกำรเกบ็รกัษำเงนิ 

 

ขอ้ ๒๘  กรณีมเีงนิสดเกบ็รกัษำใหก้รรมกำรเกบ็รกัษำเงนิร่วมกนัตรวจสอบตวั
เงนิกบัรำยงำนสถำนะกำรเงนิประจ ำวนั เมื่อปรำกฏว่ำถูกตอ้งแลว้ใหน้ ำเงนิเขำ้เกบ็รกัษำ
ในตู้นิรภยัและใหก้รรมกำรทุกคนลงลำยมอืชื่อในรำยงำนสถำนะกำรเงนิประจ ำวนัไวเ้ป็น
หลกัฐำน แล้วให้หวัหน้ำหน่วยงำนคลงัเสนอผ่ำนปลดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อ
น ำเสนอใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่ทรำบ 

 

ขอ้ ๒๙  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำ เงนิที่กรรมกำรได้รบัมอบใหเ้ก็บรกัษำไม่ตรงกบั
จ ำนวนซึง่แสดงไวใ้นรำยงำนสถำนะกำรเงนิประจ ำวนั ใหค้ณะกรรมกำรเกบ็รกัษำเงนิและ
ผูน้ ำส่งเงนิร่วมกนับนัทกึจ ำนวนเงนิทีต่รวจนับไดใ้นรำยงำนสถำนะกำรเงนิประจ ำวนั และ
ลงลำยมอืชื่อกรรมกำรทุกคนพรอ้มดว้ยเจำ้หน้ำทีผู่ส่้งเงนิ แลว้น ำเงนิเขำ้เกบ็รกัษำไวใ้นตู้
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๑๙๗ 

นิรภยั และให้คณะกรรมกำรเก็บรกัษำเงนิรำยงำนให้ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทรำบทนัท ีเพื่อเสนอผูบ้รหิำรทอ้งถิน่พจิำรณำสัง่กำร 

 

ขอ้ ๓๐  เมื่อน ำเงนิเขำ้เกบ็รกัษำในตูน้ิรภยัเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้รรมกำรเกบ็รกัษำ
เงนิใส่กุญแจตูน้ิรภยัใหเ้รยีบรอ้ยและลงลำยมอืชื่อบนกระดำษปิดทบั หรอืตรำประจ ำครัง่ 
หรอืดนิเหนียว ของกรรมกำรเกบ็รกัษำเงนิแต่ละคน ไวบ้นเชอืกผกูมดัตูน้ิรภยัในลกัษณะ
ทีแ่ผ่นกระดำษปิดทบั หรอืตรำประจ ำครัง่ หรอืดนิเหนียว จะตอ้งถูกท ำลำยเมื่อมกีำรเปิด
ตูน้ิรภยั 

ในกรณีที่ตู้นิรภัยตัง้อยู่ในห้องมัน่คงหรือกรงเหล็ก กำรลงลำยมือชื่อบน
แผ่นกระดำษ ปิดทบั หรอืตรำประจ ำครัง่ หรอืดนิเหนียวของกรรมกำรเกบ็รกัษำเงนิ จะ
กระท ำทีป่ระตูหอ้งมัน่คงหรอืกรงเหลก็แต่เพยีงแห่งเดยีวกไ็ด้ 

 

ขอ้ ๓๑  ในวนัท ำกำรถดัไป ใหค้ณะกรรมกำรเกบ็รกัษำเงนิมอบเงนิทีเ่กบ็รกัษำ
ไว้ทัง้หมดให้หัวหน้ำหน่วยงำนคลัง หรือเจ้ำหน้ำที่กำรเงินแล้วแต่กรณีรับไปเพื่อ
ด ำเนินกำรน ำฝำกธนำคำรโดยใหล้งลำยมอืชื่อรบัเงนิไวใ้นรำยงำนสถำนะกำรเงนิประจ ำวนั
ก่อนวนัท ำกำรทีร่บัเงนิไปฝำกธนำคำร 

 

ข้อ ๓๒  ก่อนเปิดประตูห้องมัน่คง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตู้นิรภัย ให้
กรรมกำรเก็บรกัษำเงนิตรวจกุญแจ ลำยมอืชื่อบนแผ่นกระดำษปิดทบั หรอืตรำประจ ำ
ครัง่ หรอืดนิเหนียวของกรรมกำร เมื่อปรำกฏว่ำอยู่ในสภำพเรยีบรอ้ยจงึใหเ้ปิดได้ 

หำกปรำกฏว่ำ แผ่นกระดำษปิดทบั หรือตรำประจ ำครัง่ หรือดินเหนียวของ
กรรมกำรเก็บรกัษำเงนิอยู่ในสภำพไม่เรยีบร้อย หรือมพีฤติกำรณ์อื่นใดที่สงสยัว่ำจะ
มีกำรทุจรติ ให้รำยงำนให้ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ เพื่อเสนอผู้บริหำร
ทอ้งถิน่พจิำรณำสัง่กำร 

 

ขอ้ ๓๓  ใหห้น่วยงำนทีม่งีบประมำณเฉพำะกำร หรอืหน่วยงำนทีไ่ดแ้ยกออกไป
ท ำกำรรบัจ่ำยและเกบ็รกัษำเงนิ ใหน้ ำขอ้ก ำหนดในกำรเกบ็รกัษำเงนิขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่มำถอืปฏบิตั ิ

 

ส่วนที ่๔ 

กำรรบัส่งเงนิ 
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๑๙๘ 

ขอ้ ๓๔  เงนิรำยรบัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่กบ็รกัษำไวต้ำมขอ้ ๒๐ 
ใหน้ ำฝำกธนำคำรทัง้จ ำนวน ภำยในวนันัน้ ถ้ำฝำกในวนันัน้ไม่ทนัใหน้ ำฝำกตูน้ิรภยั และ
วนัรุ่งขึน้ หรอืวนัท ำกำรถดัไปใหน้ ำฝำกธนำคำรทัง้จ ำนวน 

 

ขอ้ ๓๕  กำรรบัส่งเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งเป็นเงินสดและหรอื
สถำนที่ ที่จะรบัส่งอยู่ห่ำงไกล หรอืกรณีอื่นใดซึ่งเห็นว่ำไม่ปลอดภยัแก่เงนิที่รบัส่ง ให้
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ แต่งตัง้พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ตัง้แต่ระดบัสำม หรอืเทยีบเท่ำขึน้ไปอย่ำง
น้อยสองคนเป็นกรรมกำร รบัผดิชอบร่วมกนัควบคุมกำรรบัส่งเงนิและจดัให้มเีจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจควบคุมรกัษำควำมปลอดภยัดว้ยกไ็ด ้

กำรแต่งตัง้กรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ท ำเป็นหนังสือและให้มีหลกัฐำนกำร
รบัส่งเงนิระหว่ำงผู้มอบหรือผู้รบัมอบเงินกับกรรมกำรผู้น ำส่งหรือผู้รบัไว้ทุกครัง้ หำก
กรรมกำรผูใ้ดไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมที่ได้รบัแต่งตัง้ไวใ้หน้ ำควำมในขอ้ ๒๔ มำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๓๖  ใหค้ณะกรรมกำรรบัส่งเงนิมหีน้ำทีร่บัผดิชอบร่วมกนัในกำรควบคุมเงนิ
ทีน่ ำส่งโดยใหป้ฏบิตั ิดงันี้ 

(๑) ตรวจนับจ ำนวนเงนิซึ่งไดร้บัมอบหมำยใหร้บัส่งกบัใบน ำส่งและบนัทกึกำร
รบัเงนิ เพื่อน ำส่งให้ถูกต้องตรงกนัแล้วลงลำยมอืชื่อในบนัทึกพร้อมกบัผู้มอบหรอืผู้รบั
มอบเงนิ ทัง้สองฉบบั โดยใหค้ณะกรรมกำรรบัส่งเงนิเกบ็รกัษำไวห้นึ่งฉบบัมอบใหผู้ม้อบ
หรอืผูร้บัมอบเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำนหนึ่งฉบบั 

(๒) บรรจุเงนิลงหบีห่อใส่กุญแจหรอืใชเ้ชอืกผูกมดั และตรำประจ ำครัง่หรอืดนิ
เหนียวของกรรมกำรรบัส่งเงนิทุกคนที่เชอืกมัดหบีห่อในลกัษณะที่เมื่อเปิดหบีห่อ ตรำ
ประจ ำครัง่หรอืดนิเหนียวจะต้องถูกท ำลำย และมอบหบีห่อให้กรรมกำรซึ่งเป็นผู้อำวุโส
เพื่อน ำเงนิเดนิทำงไปส่งต่อไป 

(๓) ให้กรรมกำรรบัส่งเงนิพร้อมกนัออกเดนิทำงไปยงัสถำนที่รบัส่งเงนิทนัท ี
ห้ำมมใิหแ้ยกยำ้ยจำกกนัหรอืหยุดพกัระหว่ำงทำงโดยไม่มเีหตุผลจ ำเป็น และเมื่อไปถงึ
สถำนทีน่ ำส่งเงนิแล้วใหร้บีน ำเงนิส่งใหเ้สรจ็สิน้ภำยในวนัท ำกำรนัน้ หรอือย่ำงชำ้ภำยใน
วนัท ำกำรถดัไป 

(๔) ก่อนเปิดหบีห่อเพื่อน ำส่งเงนิ ให้กรรมกำรรบัส่งเงนิทุกคนพร้อมกนัตรวจ
สภำพลูกกุญแจและตรำประจ ำครัง่ หรอืดนิเหนียว เมื่อปรำกฏว่ำอยู่ในสภำพเรยีบรอ้ยแลว้ 
จงึใหน้ ำเงนิออกส่ง 
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๑๙๙ 

หำกปรำกฏว่ำ หบีห่ออยู่ในลกัษณะไม่เรยีบรอ้ย หรอืมพีฤตกิำรณ์ชวนใหส้งสยั
ว่ำจะมกีำรทุจรติเงนิในหบีห่อ ใหค้ณะกรรมกำรรบัส่งเงนิรบีรำยงำนปลดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่เพื่อน ำเสนอผูบ้รหิำรทอ้งถิน่พจิำรณำสัง่กำรต่อไป ส่วนเงินใหค้ณะกรรมกำร
น ำส่งใหแ้ลว้เสรจ็ 

(๕) กรณีจ ำนวนเงนิทีน่ ำส่งมปีลอมแปลงจ ำนวนเท่ำใด ใหค้ณะกรรมกำรรบัส่ง
เงนิน ำส่งเงนิตำมจ ำนวนทีน่ ำส่งได ้และใหบ้นัทกึจ ำนวนเงนิปลอมแปลงนัน้ไวใ้นบนัทกึ
กำรรบัเงนิเพื่อน ำส่ง แล้วลงลำยมอืชื่อกรรมกำรทุกคนพรอ้มด้วยเจำ้พนักงำนของผูร้บั
เงนิ และเมื่อกลบัถงึองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่แลว้ ใหร้ำยงำนปลดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เพื่อน ำเสนอผูบ้รหิำรทอ้งถิน่พจิำรณำสัง่กำร 

(๖) เมื่อคณะกรรมกำรรบัส่งเงนิไดร้บัส่งเงนิเสรจ็เรยีบรอ้ย และเดนิทำงกลบัถงึ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้รบีมอบคู่ฉบบัใบน ำส่งเงินหรอืหลกัฐำนกำรรบัมอบ
เงนิใหห้น่วยงำนผู้น ำส่งหรอืขอเบกิเงนิในวนันัน้ หรอือย่ำงชำ้ในวนัท ำกำรถดัไป และ
ให้หวัหน้ำหน่วยงำนผู้น ำส่งหรอืขอเบกิเงนิตรวจสอบหลกัฐำนกำรน ำส่งเงนิหรอืขอเบกิ
เงนิ เมื่อปรำกฏว่ำถูกตอ้งแลว้ใหบ้นัทกึกำรรบัมอบต่อกนัไว ้

 

ขอ้ ๓๗  กำรถอนเงนิฝำกธนำคำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอื
หน่วยงำนที่ได้แยกไปท ำกำรรบัจ่ำยและเก็บรกัษำเงนิ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งเงื่อนไขกำรสัง่จ่ำยต่อธนำคำรโดยให้ผูม้อี ำนำจลงนำมสัง่จ่ำยเงนิร่วมกนัอย่ำงน้อย
สำมคน ในจ ำนวนนี้ใหม้ผีูบ้รหิำรทอ้งถิน่ และปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ลงนำมสัง่
จ่ำยดว้ยทุกครัง้ และใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่มอบหมำยใหผู้ช้่วยผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ หรอืผูด้ ำรง
ต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำหวัหน้ำหน่วยงำนอกีหนึ่งคน และใหม้อบหมำยพนักงำนทอ้งถิน่ตัง้แต่
ระดบัสำมหรอืเทยีบเท่ำขึ้นไปเพิม่อีกหนึ่งคนในกรณีที่ไม่มผีู ้บรหิำรท้องถิ่นเป็นผู้มี
อ ำนำจลงลำยมอืชื่อถอนเงนิฝำกร่วมกนั 

กำรถอนเงนิฝำกของหน่วยงำนทีม่งีบประมำณเฉพำะกำร หรอืหน่วยงำนที่ได้
แยกออกไปท ำกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน ผู้บริหำรท้องถิ่นอำจแต่งตัง้หัวหน้ำ
หน่วยงำนนัน้และพนักงำนส่วนท้องถิ่นตัง้แต่ระดบัสำมหรอืเทยีบเท่ำขึ้นไปอีกหนึ่งคน 
เป็นผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อร่วมกนัถอนเงนิฝำกของหน่วยงำนนัน้ ๆ 

กรณีกำรถอนเงนิฝำกจำกคลงัจงัหวดั ใหป้ฏบิตัติำมระเบยีบทีก่ระทรวงกำรคลงั
ก ำหนด 
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๒๐๐ 

หมวด ๔ 

กำรเบกิเงนิ 

   
 

ขอ้ ๓๘  ก่อนกำรเบกิจ่ำยเงนิตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรอืงบประมำณ
รำยจ่ำย เพิ่มเติม ให้หน่วยงำนผู้เบกิยื่นแผนกำรใช้จ่ำยเงนิต่อหน่วยงำนคลงัทุกสำม
เดอืน 

ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็น อำจปรบัแผนกำรใชจ้่ำยเงนิของหน่วยงำนผูเ้บกิไดต้ำม
ควำมเหมำะสม และสอดคลอ้งกบัฐำนะกำรคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

กำรจดัท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแบบที่กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถิน่ก ำหนด 

 

ขอ้ ๓๙  กำรขอเบกิเงนิจำกหน่วยงำนคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ตำม
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณใด ให้เบิกได้แต่เฉพำะในปีงบประมำณนัน้ 
รวมทัง้เงนิอุดหนุนทีร่ฐับำลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยระบุวตัถุประสงค ์เวน้แต่ 

(๑) เป็นเงนิงบประมำณรำยจ่ำยทีย่งัมไิดก้่อหนี้ผูกพนัในปีงบประมำณนัน้ และ
ไดร้บัอนุมตัใิหก้นัเงนิไวต้่อผูม้อี ำนำจตำมระเบยีบแลว้ 

(๒) เป็นงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้ก่อหนี้ผูกพนัไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ และ
ไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ใหก้นัเงนิไปจ่ำยในปีงบประมำณถดัไป 

(๓) กรณีมีเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุ
วตัถุประสงคซ์ึง่เบกิจ่ำยไม่ทนัภำยในสิน้ปีงบประมำณทีผ่่ำนมำ และไดบ้นัทกึบญัชไีวแ้ลว้ 

 

ขอ้ ๔๐  กำรเบกิเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ใหห้น่วยงำนผูเ้บกิขอเบกิ
กบัหน่วยงำนคลงัโดยใหห้วัหน้ำหน่วยงำนผูเ้บกิเป็นผู้ลงลำยมอืชื่อเบกิเงนิและใหว้ำง
ฎีกำตำมแบบที่กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ก ำหนด 

กำรเบกิเงนิตอ้งมหีลกัฐำนกำรเบกิเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ และใหผู้เ้บกิ
ลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งในหลกัฐำนกำรเบกิทีเ่ป็นภำพถ่ำยหรอืส ำเนำทุกฉบบั 

 

ขอ้ ๔๑  ฎีกำเบกิเงนิจะต้องพมิพ์จ ำนวนเงินที่ขอเบกิทัง้ตวัเลขและตวัอักษร
จะต้องพมิพใ์หช้ดัเจน หำ้มขดูลบ หำกผดิพลำดใหแ้ก้ไขโดยวธิขีดีฆ่ำ แล้วพมิพใ์หม่ทัง้
จ ำนวน แลว้ใหผู้เ้บกิลงลำยมอืชื่อรบัรองกำรขดีฆำ่นัน้ดว้ย 
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๒๐๑ 

กำรพมิพจ์ ำนวนเงนิในฎีกำเบกิเงนิทีเ่ป็นตวัอกัษร ใหพ้มิพจ์ ำนวนทีข่อเบกิใหช้ดิ
ค ำว่ำ “ตวัอกัษร” หรอืขดีเสน้หน้ำจ ำนวนเงนิ อย่ำใหม้ชี่องว่ำงทีจ่ะพมิพจ์ ำนวนเพิม่เตมิให้
สงูขึน้ได ้

 

ข้อ ๔๒  เงินที่เบิกถ้ำไม่ได้จ่ำยหรือจ่ำยไม่หมดให้หน่วยงำนผู้เบิกน ำส่งคนื
หน่วยงำนคลงัภำยในสบิหำ้วนั นับจำกวนัทีไ่ดร้บัเงนิจำกหน่วยงำนคลงั 

 

ขอ้ ๔๓  กำรขอเบกิเงนิงบประมำณรำยจ่ำย และหรอืเงนิอุดหนุนที่รฐับำลให้
โดยระบุวตัถุประสงคปี์ใด ใหว้ำงฎกีำเบกิเงนิไดจ้นถงึวนัท ำกำรสุดทำ้ยของปีนัน้ 

ในกรณีทีไ่ดม้กีำรกนัเงนิไว ้ใหว้ำงฎกีำไดจ้นถงึวนัท ำกำรสุดทำ้ยของระยะเวลำ
ทีก่นัเงนิ 

 

ขอ้ ๔๔  เงนิประเภทใดซึง่โดยลกัษณะจะตอ้งจ่ำยประจ ำเดอืนในวนัสิน้เดอืน ให้
วำงฎกีำภำยในวนัทีย่ีส่บิหำ้ของเดอืนนัน้ 

 

ขอ้ ๔๕  กำรเบกิเงนิซึ่งมลีกัษณะเป็นค่ำใชจ้่ำยประจ ำ และมกีำรเรยีกเกบ็เป็น
งวด ๆ หรอืค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ตำมประเภททีก่รมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ก ำหนด ใหถ้อื
ว่ำค่ำใชจ้่ำยนัน้เกดิขึน้เมื่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัแจง้ใหช้ ำระหนี้ และใหน้ ำมำ
เบกิจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีทีไ่ดร้บัแจง้ใหช้ ำระหนี้ได้ 

 

ขอ้ ๔๖๑๐๔  กำรเบกิเงนิเดอืน ค่ำจำ้ง บ ำเหน็จบ ำนำญ เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิ
เพิม่ เงนิประโยชน์ตอบแทนอื่น เงนิช่วยเหลอืและเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนั ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่หรอืหนังสอืสัง่กำรของกระทรวงมหำดไทย 

 
ขอ้ ๔๗  กำรซื้อ เช่ำทรพัยส์นิ หรอืจำ้งท ำของ ใหห้น่วยงำนผูเ้บกิรบีด ำเนินกำร

วำงฎีกำเบกิเงนิโดยเรว็อย่ำงชำ้ไม่เกนิหำ้วนั นับจำกวนัทีไ่ดต้รวจรบัทรพัยส์นิหรอืตรวจ
รบังำนถูกตอ้ง 

 

ขอ้ ๔๘  เว้นแต่กรณีทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๕๑ และขอ้ ๕๒ กำรเบกิเงนิเพื่อจ่ำย
เป็นค่ำซื้อทรพัยส์นิหรอืจำ้งท ำของ ใหม้เีอกสำรประกอบฎกีำ ดงันี้ 

 
๑๐๔ ข้อ ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงิน กำรเบิก

จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๒๐๒ 

(๑) สญัญำซื้อทรพัยส์นิ หรอืจำ้งท ำของหรอืเอกสำรอื่นอนัเป็นหลกัฐำนแห่งหนี้ 
เช่น หลกัฐำนกำรสัง่ซื้อ หรอืสัง่จำ้ง 

(๒) ใบแจง้หนี้ หรอืใบส่งมอบทรพัยส์นิหรอืมอบงำน 

(๓) เอกสำรแสดงกำรตรวจรบัทรพัยส์นิ หรอืตรวจรบังำน 

เอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวจะใชภ้ำพถ่ำยหรอืส ำเนำซึ่งผูเ้บกิลงลำยมอืชื่อรบัรอง
กไ็ด ้

 

ขอ้ ๔๙  กำรเบกิเงนิเพื่อจ่ำยล่วงหน้ำตำมสญัญำซื้อทรพัย์สนิ หรอืจำ้งท ำของ
ให้มีสญัญำซื้อทรพัย์สินหรือจ้ำงท ำของ หรือหลกัฐำนอื่นซึ่งแสดงว่ำใกล้จะถึงก ำหนด
จ่ำยเงนิแลว้ประกอบฎีกำดว้ย ซึง่จะเป็นภำพถ่ำยหรอืส ำเนำซึง่ผูเ้บกิลงลำยมอืชื่อรบัรอง
กไ็ด ้

 

ขอ้ ๕๐  กำรเบกิเงนิเพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อทรพัยส์นิหรอืจำ้งท ำของ ซึ่งเป็นกำรซื้อ
หรือจ้ำงโดยวธิตีกลงรำคำตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพสัดุ ให้แสดง
รำยกำรทรพัยส์นิ และจ ำนวนเงนิเป็นรำยประเภทประกอบฎกีำขอเบกิเงนิ 

 

ขอ้ ๕๑  กำรเบกิเงนิเพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อที่ดนิ ให้มสีญัญำจะซื้อจะขำย หรอื
สญัญำซื้อขำยประกอบฎีกำด้วย ซึ่งจะเป็นภำพถ่ำยหรอืส ำเนำซึ่งผู้เบกิลงลำยมอืชื่อ
รบัรองกไ็ด ้

 

ขอ้ ๕๒  กำรเบกิเงนิในหมวดค่ำตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ใหท้ ำกำรเบกิจ่ำยได้
ตำมงบประมำณที่ได้รบัอนุมตัิ และให้มหีลกัฐำนแสดงว่ำเงนิจ ำนวนที่ขอเบกินี้ถูกต้อง
ตำมวตัถุประสงค์และเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่ หรอืหนังสอืสัง่กำร
กระทรวงมหำดไทย 

 

ข้อ ๕๓  กำรเบิกเงินรำยจ่ำยงบกลำงเป็นค่ำใช้จ่ำยอย่ำงใด ให้ปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่หรอืหนังสอืสัง่กำรกระทรวงมหำดไทย 

 

ข้อ ๕๔  กำรเบิกเงินในหมวดเงนิอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมไิด้
ด ำเนินกำรเอง และไดต้ัง้งบประมำณเพื่อกำรนัน้ตำมระเบยีบไวแ้ลว้ ใหด้ ำเนินกำรไดต้ำม
งบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ ทัง้นี้ กำรก่อใหเ้กดิหนี้และกำรเบกิเงนิตอ้งปฏบิตัติำมระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ค ำสัง่ หรอืหนังสอืสัง่กำรกระทรวงมหำดไทย 
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๒๐๓ 

ขอ้ ๕๕  กำรเบกิเงนินอกงบประมำณให้เป็นไปตำมวธิกีำรที่กรมส่งเสรมิกำร
ปกครองทอ้งถิน่ก ำหนด 

 

ขอ้ ๕๖  ค่ำใชจ้่ำยทีเ่ป็นรำยจ่ำยประจ ำทีเ่กดิขึน้ในปีใด ใหเ้บกิจำกงบประมำณ
รำยจ่ำยในปีนัน้ไปจ่ำย 

เงินที่ เบิกไปเพื่ อจ่ ำยให้ยืม  ถ้ำจ ำ เ ป็นต้องจ่ ำยติดต่อคำบเกี่ยวไปถึง
ปีงบประมำณใหม่ จะเบกิเงนิล่วงหน้ำจำกปีปัจจุบนัไปจ่ำยส ำหรบัระยะเวลำในปีใหม่กไ็ด ้
โดยใหถ้อืว่ำเป็นรำยจ่ำยของปีทีเ่บกิเงนิงบประมำณ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรไม่เกนิหกสบิวนั 

(๒) ส ำหรบัปฏบิตัริำชกำรอื่น ๆ ไม่เกนิสบิหำ้วนั 

 

หมวด ๕ 

กำรกนัเงนิ 

   
 

ขอ้ ๕๗  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพนัไว้ก่อนสิ้นปี โดย
สัง่ซื้อหรอืสัง่จำ้งหรอืกำรเช่ำทรพัยส์นิ ถำ้เหน็ว่ำกำรเบกิเงนิไปช ำระหนี้ผกูพนัไม่ทนัสิน้ปี 
ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่อนุมตัใิหก้นัไวเ้บกิในปีถดัไปไดอ้กีไม่เกนิระยะเวลำหนึ่งปี 

หำกด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งไม่แล้วเสรจ็ ใหข้อขยำยเวลำเบกิจ่ำยเงนิต่อสภำ
ทอ้งถิน่ไดอ้กีไม่เกนิหกเดอืน 

 

ข้อ ๕๘  ให้วำงฎีกำกันเงินตำมแบบที่กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ำหนดก่อนวนัสิ้นปีอย่ำงน้อยสำมสบิวนั เว้นแต่มเีหตุผลสมควร ผู้บรหิำรท้องถิ่นอำจ
พจิำรณำอนุมตัใิหข้ยำยเวลำ ยื่นขอกนัเงนิไดไ้ม่เกนิวนัท ำกำรสุดทำ้ยของปีนัน้ 

 

ขอ้ ๕๙  ในกรณีทีม่รีำยจ่ำยหมวดค่ำครุภณัฑท์ีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง ยงัมไิดก้่อหนี้
ผูกพนั แต่มคีวำมจ ำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงนินัน้ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยงำนขออนุมตักินัเงนิต่อสภำทอ้งถิน่ไดอ้กีไม่เกนิระยะเวลำหนึ่งปี 

หำกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นยงัมไิดด้ ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพนัตำมเงื่อนไข
ในวรรคหนึ่ง ใหข้ออนุมตัขิยำยเวลำเบกิจ่ำยเงนิไดไ้ม่เกนิอกีหนึ่งปีต่อสภำทอ้งถิน่ หรอื
กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรดงักล่ำวที่ท ำให้ ลกัษณะ ปริมำณ 
คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้ขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงและหรอื
ขยำยเวลำเบกิจ่ำยเงนิไดไ้ม่เกนิอกีหนึ่งปีต่อสภำทอ้งถิน่แลว้แต่กรณี 
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๒๐๔ 

กรณีเมื่อสิน้สุดระยะเวลำกำรกนัเงนิและขยำยเวลำเบกิจ่ำยเงนิแล้ว หำกไม่ได้
ด ำเนินกำรหรอืมเีงนิเหลอืจ่ำยจำกเงนิดงักล่ำว ใหเ้งนิจ ำนวนนัน้ตกเป็นเงนิสะสม 

 

ขอ้ ๕๙/๑๑๐๕  รำยจ่ำยเงนิเดอืน ค่ำจำ้ง บ ำเหน็จบ ำนำญ เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิ
เพิม่ เงนิประโยชน์ตอบแทนอื่น เงนิช่วยเหลอืและเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนั หำกเบกิ
เงนิไม่ทนัสิ้นปีและมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชจ้ำ่ยเงนินัน้ต่อไปอกี ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่อนุมตัใิห้
กนัเงนิไดไ้ม่เกนิเกำ้สบิวนั 

 

หมวด ๖ 

กำรตรวจและกำรอนุมตัฎิกีำ 

   
 

ขอ้ ๖๐  ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนคลงัหรอืเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ ทีไ่ดร้บัมอบหมำยเป็น
ผูต้รวจฎกีำ 

กำรตรวจฎีกำตำมวรรคหนึ่ง เมื่อถูกต้องในสำระส ำคญัต่อไปนี้แล้ว ใหเ้สนอผูม้ี
อ ำนำจเพื่ออนุมตัฎิกีำ 

(๑) มลีำยมอืชื่อของผูเ้บกิเงนิถูกตอ้งตำมตวัอย่ำง 

(๒) มหีนี้ผูกพนั หรอืมคีวำมจ ำเป็นที่จะต้องจ่ำยเงนิ กบัถึงก ำหนดหรอืใกล้จะ
ถงึก ำหนดทีจ่ะตอ้งจ่ำยเงนิ 

(๓) มีเงินงบประมำณเพียงพอ รำยกำรถูกต้องตรงกับหมวดและประเภทใน
งบประมำณ 

(๔) มเีอกสำรประกอบฎกีำครบถว้นถูกตอ้ง 

 

ขอ้ ๖๑  ฎีกำหรอืเอกสำรประกอบฎีกำฉบบัใดไม่ถูกต้องในสำระส ำคญัตำมขอ้ 
๖๐ ให้ผู้ตรวจฎีกำแจ้งให้ผูเ้บกิทรำบ เพื่อด ำเนินกำรแก้ไข ถ้ำผู้เบกิไม่แก้ไขใหถู้กต้อง
ภำยในสำมวนัท ำกำรนับจำกวนัทีไ่ดร้บัทรำบ ใหผู้ต้รวจฎกีำคนืฎกีำ 

ในกรณีทีฎ่กีำมขีอ้ผดิพลำดเลก็น้อย ซึง่มใิช่สำระส ำคญัหรอืจ ำนวนเงนิทีข่อเบกิ 
ผูต้รวจฎกีำจะแกไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้แจง้ใหผู้เ้บกิทรำบกไ็ด้ 

 

 
๑๐๕ ขอ้ ๕๙/๑ เพิม่โดยระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบกิจ่ำยเงนิ กำรฝำก

เงนิ กำรเกบ็รกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๒๐๕ 

ข้อ ๖๒  ฎีกำที่ตรวจถูกต้องแล้วตำมข้อ ๖๐ ให้หวัหน้ำหน่วยงำนคลงั หรือ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินที่ได้รบัมอบหมำยน ำเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้ที่ผู้บริหำรท้องถิ่น
มอบหมำยเป็นผูอ้นุมตัฎิกีำ 

 

ข้อ ๖๓  กำรอนุมตัิฎีกำจะกระท ำได้เมื่อสำระส ำคญัถูกต้องตำมที่ก ำหนดไว้
ในข้อ ๖๐ และผูต้รวจฎกีำไดล้งลำยมอืชื่อตรวจฎกีำนัน้แลว้ 

ในกรณีทีผู่อ้นุมตัมิเีหตุผลสมควร จะอนุมตัฎิีกำเป็นเงนิจ ำนวนต ่ำกว่ำทีข่อเบกิ 
กไ็ด ้

 

ขอ้ ๖๔  กำรอนุมตัฎิีกำเบกิเงนิเพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อทรพัย์สนิหรอืจำ้งท ำของ ใน
กรณีทีไ่ม่มเีหตุทกัทว้ง ใหด้ ำเนินกำรใหเ้สรจ็ภำยในสำมวนัท ำกำรนับถดัจำกวนัรบัฎีกำ 
ในกรณีทีม่เีหตุทกัทว้งใหด้ ำเนินกำรใหเ้สรจ็ภำยในสำมวนัท ำกำรนับถดัจำกวนัทีผู่เ้บกิได้
แกไ้ขถูกตอ้งแลว้ 

 

ข้อ ๖๕  เมื่อผู้มีอ ำนำจอนุมตัิในฎีกำเบกิเงนิ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บนัทกึลงในสมุดเงนิสดตำมแบบทีก่รมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ก ำหนด 

 

ข้อ ๖๖  เมื่อหน่วยงำนที่มีงบประมำณเฉพำะกำร หรือหน่วยงำนที่ได้แยก
ออกไปท ำกำรรบัจ่ำยและเกบ็รกัษำเงนิ ไดร้บัแจง้รำยกำรหนี้ หรอืท ำรำยกำรค ำนวณเงนิ
ค่ำจ้ำงแรงงำนแล้วให้จัดแยกประเภทกำรจ่ำยส่งหน่วยงำนคลังเพื่อตรวจสอบและ
น ำเสนอผูม้อี ำนำจอนุมตัฎิกีำตำมขอ้ ๖๒ เพื่อขออนุมตัจิ่ำยเงนิตำมรำยกำรนัน้ ๆ 

 

หมวด ๗ 

ขอ้ก ำหนดในกำรจ่ำยเงนิ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

กำรจ่ำยเงนิ 

   
 

ขอ้ ๖๗  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะจ่ำยเงนิหรอืก่อหนี ้ผ ูกพนัไดแ้ต่
เฉพำะที่กฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนังสอืสัง่กำรทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนดไว้ 

 

ขอ้ ๖๘  กำรจ่ำยเงนิใหแ้ก่เจำ้หนี้หรอืผูม้สีทิธใิหจ้่ำยเป็นเชค็ กรณีจ ำเป็นที่ไม่
อำจจ่ำยเป็นเช็คได้ ให้จดัท ำใบถอนเงนิฝำกธนำคำรเพื่อให้ธนำคำรออกตัว๋แลกเงนิสัง่
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๒๐๖ 

จ่ำยให้เจ้ำหนี้หรอืผู้มีสทิธ ิกำรจ่ำยเงนิผ่ำนธนำคำรใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรทีก่รมส่งเสรมิ
กำรปกครองทอ้งถิน่ก ำหนด 

 

ขอ้ ๖๙  กำรเขยีนเชค็สัง่จ่ำยใหป้ฏบิตั ิดงันี้ 
(๑) กำรจ่ำยเงนิใหเ้จำ้หนี้ ในกรณีซื้อ หรอืเช่ำทรพัย์สนิ หรอืจำ้งท ำของใหอ้อก

เช็คสัง่จ่ำยในนำมของเจ้ำหนี้ ขดีฆ่ำค ำว่ำ “หรอืตำมค ำสัง่” หรอื “หรอืผู้ถือ” ออกและขดี
คร่อมดว้ย 

(๒) กำรจ่ำยเงนิตำมสทิธทิี่พงึจะได้รบัให้แก่เจ้ำหนี้หรอืผู้มสีทิธริบัเงนิ หำกมี
ควำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งสัง่จ่ำย เพื่อขอรบัเงนิสดมำจ่ำยใหก้ระท ำไดใ้นกำรจ่ำยเงนิทีม่วีงเงนิ
ต ่ำกว่ำสองพนับำทโดยใหอ้อกเชค็สัง่จ่ำยในนำมหวัหน้ำหน่วยงำนคลงั หรอืกรณีทีไ่ม่มี
หวัหน้ำหน่วยงำนคลงั หรอืมแีต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้ผู้บรหิำรท้องถิ่นแต่งตัง้
พนักงำนส่วนท้องถิ่นตัง้แต่ระดบัสำม หรือเทียบเท่ำขึ้นไป และขดีฆ่ำค ำว่ำ “หรือตำม
ค ำสัง่” หรอื “หรอืผูถ้อื” ออก หำ้มออกเชค็สัง่จ่ำยเงนิสด 

(๓) หำกเจำ้หนี้หรอืผูม้สีทิธริบัเงนิไม่มำรบัเชค็ภำยในสบิหำ้วนันับตัง้แต่วนัสัง่
จ่ำย ให้ยกเลกิเช็คนัน้ หำกมกีำรยกเลิกเช็คดงักล่ำวเกินสำมครัง้ ต้องรำยงำนเหตุผลให้
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ทรำบ 

 

ขอ้ ๗๐  กำรเขยีนหรอืพมิพจ์ ำนวนเงนิในเชค็ทีเ่ป็นตวัอกัษรอย่ำใหม้ชี่องว่ำงที่
จะเขยีนหรอืพมิพ์จ ำนวนเงนิเพิม่เตมิได้ และให้ขดีเส้นตรงหลงัชื่อสกุล ชื่อบรษิัท หรอื
หำ้งหุน้ส่วน จนชดิค ำว่ำ “หรอืผูถ้อื” หรอื “หรอืตำมค ำสัง่” แลว้แต่กรณีโดยมใิหม้กีำรเขยีน
หรอืพมิพช์ื่อบุคคลอื่นเพิม่เตมิไดอ้กี 

 

ขอ้ ๗๑  กำรจ่ำยเงนิทุกกรณี ถำ้ผูจ้่ำยมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยทีจ่ะตอ้งหกัภำษใีด 
ๆ ไว ้ณ ทีจ่่ำยเพื่อน ำส่งส่วนรำชกำรใด ใหด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำยนัน้ 

 

ขอ้ ๗๒  เงนิทีข่อเบกิจำกหน่วยงำนคลงัเพื่อกำรใด ใหน้ ำไปจ่ำยไดเ้ฉพำะเพื่อ
กำรนัน้เท่ำนัน้ จะน ำไปจ่ำยเพื่อกำรอื่นไม่ได ้

 

ส่วนที ่๒ 

หลกัฐำนกำรจ่ำยเงนิ 

   
 

ข้อ ๗๓  กำรจ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินทุกรำยกำร จะต้องมี
หลกัฐำนกำรจ่ำยไวเ้พื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ 
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๒๐๗ 

 

ข้อ ๗๔  หลักฐำนกำรจ่ำยเงินจะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก กำรแก้ไข
หลกัฐำนกำรจ่ำยใหข้ดีฆ่ำแล้วพมิพ์หรอืเขยีนใหม่แล้วใหผู้้รบัเงนิลงลำยมอืชื่อก ำกบัไว้
ทกุแห่ง 

 

ขอ้ ๗๕  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เกบ็รกัษำหลกัฐำนกำรจ่ำยซึง่ส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินยงัไม่ได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่ำให้ช ำรุด สูญหำย หรือ
เสยีหำยได ้และเมื่อไดต้รวจสอบแลว้กใ็หเ้กบ็อย่ำงเอกสำรธรรมดำ 

 

ขอ้ ๗๖  ใบส ำคญัคู่จ่ำยทีเ่ป็นใบเสรจ็รบัเงนิซึง่ผูร้บัเงนิออกให ้อย่ำงน้อยจะตอ้ง
มรีำยกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ สถำนทีอ่ยู่หรอืทีท่ ำกำรของผูร้บัเงนิ 

(๒) วนั เดอืน ปีทีร่บัเงนิ 

(๓) รำยกำรแสดงกำรรบัเงนิและระบุว่ำเป็นค่ำอะไร 

(๔) จ ำนวนเงนิทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร 

(๕) ลำยมอืชื่อพรอ้มทัง้มตีวับรรจงชื่อและชื่อสกุลของผูร้บัเงนิ 

ถ้ำผู้รบัเงินลงลำยมือชื่อไม่ได้ ให้ใช้ลำยพิมพ์นิ้วมือ ห้ำมมิให้ใช้แกงไดหรือ
เครื่องหมำยอื่นท ำนองเช่นว่ำนัน้แทนกำรลงลำยมอืชื่อ 

 

ข้อ ๗๗  ให้ผู้จ่ำยเงินลงลำยมือชื่อรบัรองกำรจ่ำยพร้อมทัง้มชีื่อสกุลด้วยตัว
บรรจงก ำกบัไวใ้นหลกัฐำนกำรจ่ำยเงนิใหแ้ก่เจำ้หนี้หรอืผูร้บัเงนิเพื่อเป็นประโยชน์ในกำร
ตรวจสอบ และกรณีที่เป็นใบส ำคญัคู่จ่ำยให้หวัหน้ำหน่วยงำนคลงัลงลำยมอืชื่อรับรอง
ควำมถูกตอ้งก ำกบัไวด้ว้ย 

ในกรณีทีใ่บส ำคญัคู่จ่ำยเป็นภำษำต่ำงประเทศ ใหม้คี ำแปลเป็นภำษำไทยตำม
สำระส ำคญัในขอ้ ๗๖ ไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๗๘  กำรจ่ำยเงนิ ถ้ำผูม้สีทิธริบัเงนิไม่สำมำรถรบัเงนิดว้ยตนเองได ้จะมอบ
ฉันทะใหผู้อ้ื่นเป็นผูร้บัแทน เมื่อไดร้บัอนุญำตจำกหวัหน้ำหน่วยงำนคลงัแล้วกใ็หก้ระท ำ
ได ้

แบบใบมอบฉันทะรบัเงนิ ให้เป็นไปตำมแบบที่กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น
ก ำหนด 

 

ข้อ ๗๙  กำรจ่ำยเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่ำงประเทศ ซึ่ง
กฎหมำยหรือประเพณีนิยมของประเทศนัน้ ๆ ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน หรือออก
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๒๐๘ 

ใบเสรจ็รบัเงนิไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๗๖ ใหผู้จ้่ำยเงนิท ำใบรบัรอง
กำรจ่ำยเงนิโดยระบุว่ำเป็นกำรจ่ำยเงนิค่ำอะไร เมื่อวนั เดอืน ปีใด จ ำนวนเท่ำใด และให้
ลงลำยมอืชื่อรบัรองกำรจ่ำยไวเ้ช่นเดยีวกบัทีก่ ำหนดในขอ้ ๗๗ ในกรณีทีม่หีลกัฐำนกำร
รบัเงนิเป็นอย่ำงอื่นกใ็หแ้นบหลกัฐำนนัน้ไปพรอ้มกบัใบรบัรองเพื่อตรวจสอบดว้ย 

 

ขอ้ ๘๐  กำรจ่ำยเงนิรำยใดซึ่งตำมลกัษณะไม่อำจเรยีกใบเสรจ็รบัเงนิจำกผู้ รบั
ช ำระเงนิได ้ใหผู้จ้่ำยเงนิท ำใบรบัรองกำรจ่ำยเงนิได ้โดยใหบ้นัทกึชี้แจงเหตุผลทีไ่ม่อำจ
เรยีกใบเสรจ็รบัเงนิไดเ้พื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

 

ขอ้ ๘๑  กำรจ่ำยเงนิต่อไปนี้ใหผู้จ้่ำยเงนิท ำใบรบัรองกำรจ่ำยเงนิโดยไม่ตอ้งท ำ
บนัทกึชีแ้จงเหตุผลตำมขอ้ ๘๐ 

(๑) กำรจ่ำยเงนิรำยหนึ่ง ๆ เป็นจ ำนวนไม่ถงึสบิบำท 

(๒) กำรจ่ำยเงนิค่ำรถ หรอืเรอืนัง่รบัจำ้ง 

(๓) กำรจ่ำยเงนิเป็นค่ำโดยสำรรถไฟ รถยนต์ประจ ำทำง หรอืเรอืยนต์ประจ ำ
ทำง 

 

ขอ้ ๘๒  ในกรณีทีใ่บส ำคญัคู่จ่ำยสญูหำย ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
(๑) ถ้ำใบส ำคญัคู่จ่ำยเป็นใบเสร็จรบัเงนิสูญหำย ให้ใช้ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิ

ซึ่งผู้รบัเงนิ รบัรองแทนกไ็ด ้

(๒) ถ้ำใบส ำคัญคู่จ่ำยที่เป็นใบเสร็จรับเงินสูญหำย หรือไม่อำจขอส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินตำม (๑) ได้ ให้ผู้จ่ำยเงินท ำใบรับรองกำรจ่ำยเงิน โดยชี้แจงเหตุผล
พฤตกิำรณ์ทีใ่บส ำคญัคู่จ่ำยสูญหำยและไม่อำจขอส ำเนำใบเสร็จรบัเงินนัน้ได้ พร้อม
ทัง้ค ำรบัรองว่ำยงัไม่เคยน ำใบส ำคญัคู่จ่ำยมำเบกิจ่ำยและหลกัฐำนกำรแจง้ควำมใบส ำคญั
คู่จ่ำยหำยจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มอี ำนำจรบัแจ้ง ถ้ำหำกค้นพบภำยหลงัก็จะไม่น ำมำ
เบกิจ่ำยอีก เสนอต่อผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบั เมื่อได้รบัอนุมตัิแล้วก็ให้ใช้ใบรบัรองนัน้
เป็นใบส ำคญัคู่จ่ำยได ้

 

ข้อ ๘๓  ห้ำมมิให้ผู้มีหน้ำที่จ่ำยเงินเรียกใบส ำคัญคู่จ่ำยหรือให้ผู้ร ับเงินลง
ลำยมอืชื่อรบัเงนิในหลกัฐำนกำรจ่ำยเงนิ โดยทีย่งัมไิดม้กีำรจ่ำยเงนิใหแ้ก่เจำ้หนี้หรอืผูม้ ี
สทิธริบัเงนิ 

 

ส่วนที ่๓ 

กำรจ่ำยเงนิยมื 
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๒๐๙ 

 

ขอ้ ๘๔  กำรจ่ำยเงนิยมืจะจ่ำยไดแ้ต่เฉพำะทีผู่ย้มืไดท้ ำสญัญำกำรยมืเงนิตำม
แบบทีก่รมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ก ำหนด และผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ไดอ้นุมตัใิหจ้่ำยเงนิ
ยมืตำมสญัญำกำรยมืแลว้เท่ำนัน้ โดยจะตอ้งเป็นไปตำมเงือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มงีบประมำณเพื่อกำรนัน้แลว้ 

(๒) ผูย้มืไดท้ ำสญัญำกำรยมืเงนิและรบัรองว่ำจะปฏบิตัติำมระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
หรอืค ำสัง่ที่ได้ก ำหนดไว้ส ำหรบัเรื่องนัน้ และจะน ำใบส ำคญัคู่จ่ำยที่ถูกต้องรวมทัง้เงิน
เหลอืจ่ำย ส่งคนืตำมทีก่ ำหนดในขอ้ ๘๖ ถำ้ไม่ส่งตำมก ำหนดกจ็ะชดใชเ้งนิหรอืยนิยอมให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่หกัเงนิเดอืน ค่ำจ่ำง บ ำเหน็จบ ำนำญ หรอืเงนิอื่นใดอนัจะพงึ
ไดร้บัจำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ชดใชเ้งนิยมืนัน้ 

กรณีทีผู่ย้มืไม่มเีงนิใด ๆ อนัจะพงึไดร้บัจำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะหกั
ส่งใช้เงนิยมืได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดใหผู้้ยืมหำหลกัทรพัย์มำวำงเป็น
ประกัน หรือหำบุคคลที่มีหลักฐำนมำท ำสัญญำค ้ำประกันไว้ต่อองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ดว้ย 

(๓) ผู้ยมืแต่ละรำยจะต้องไม่มเีงนิยมืค้ำงช ำระแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
และให้ยมืได้เฉพำะผู้มหีน้ำที่ต้องปฏบิตังิำนนัน้ ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หำ้มยมืแทนกนั 

(๔) กรณีครบก ำหนดกำรส่งใชเ้งนิยมืแล้วผูย้มืยงัไม่ชดใชเ้งนิยมื ใหผู้บ้รหิำร
ทอ้งถิน่มอี ำนำจสัง่กำรให้ผู้ค้ำงช ำระเงินยืมส่งใช้เงินยืมภำยในก ำหนดเวลำตำมที่
เหน็สมควร อย่ำงชำ้ไม่เกนิสำมสบิวนั ถำ้ผูย้มืขดัขนืหรอืหลกีเลีย่งไม่ยอมชดใชเ้งนิยมืให้
น ำควำมใน (๒) มำใชบ้งัคบั แลว้รำยงำนใหบ้รหิำรทอ้งถิน่ทรำบ 

(๕)๑๐๖ ในกรณีที่ผู้ยมืจะต้องพ้นจำกต ำแหน่งหรอืพน้จำกกำรปฏิบตัิงำนใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนคลงัมหีน้ำทีต่รวจสอบ
ทะเบียนเงินยืมของบุคคลดังกล่ำวหำกปรำกฏว่ำยังค้ำงช ำระเงินยืมอยู่ ให้หัวหน้ำ
หน่วยงำนคลงัเร่งรดัใหเ้สรจ็สิน้ในทนัท ีก่อนทีผู่ย้มืจะต้องพน้จำกต ำแหน่งหน้ำทีไ่ปหรอื
พน้จำกกำรปฏบิตังิำนใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป ในกรณีที่ผู้ยมืถึงแก่กรรม
หรอืไม่ยนิยอมชดใช้เงนิยมืให้น ำควำมใน (๒) มำใช้บงัคบัโดยอนุโลม  

(๖) กำรส่งเงนิใชย้มืใหห้วัหน้ำหน่วยงำนคลงัปฏบิตั ิดงันี้ 

 
๑๐๖ ข้อ๘๔ (๕) แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบิก

จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๑๐ 

(ก) หมำยเหตุจ ำนวนเงนิและวนั เดอืน ปี ทีส่่งใชใ้นสญัญำกำรยมืเงนิ 

(ข) ตอ้งเกบ็รกัษำสญัญำกำรยมืเงนินัน้เป็นเอกสำรส ำคญัในรำชกำร 

(ค) ถำ้รบัคนืเป็นเงนิสด ใหอ้อกใบเสรจ็รบัเงนิใหแ้ก่ผูย้มืไวเ้ป็นหลกัฐำน 

(ง) ให้บนัทกึรำยกำรส่งใชเ้งนิยมืในทะเบยีนเงนิยมืไว้ด้วย โดยใหผู้ย้มืลงชื่อ
ในทะเบยีนเงนิยมืส ำหรบัรำยกำรทีส่่งใชน้ัน้ 

 

ขอ้ ๘๕  สญัญำกำรยมืเงนิ สญัญำวำงหลกัทรพัย์ และสญัญำค ้ำประกนั ใหใ้ช้
ตำมแบบและวธิกีำรทีก่รมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ก ำหนด 

 

ข้อ ๘๖  เงินที่ยืมไป ให้ผู้ยืมส่งใบส ำคญัและเงินที่เหลือจ่ำย (ถ้ำมี) ภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำ ดงันี้ 

(๑) กรณีเดนิทำงไปประจ ำต่ำงส ำนักงำนหรอืกรณีเดนิทำงกลบัภูมลิ ำเนำเดมิ ให้
ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ำยเงินให้ยืม โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ธนำณตั ิแลว้แต่กรณี ภำยในสำมสบิวนันับจำกวนัทีไ่ดร้บัเงนิ 

(๒) กรณีเดนิทำงไปรำชกำรอื่น ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืม
ภำยในสบิหำ้วนันับจำกวนักลบัมำถงึ 

(๓) กำรยมืเงนิเพื่อปฏบิตัริำชกำรนอกจำกตำม (๑) หรอื (๒) ให้ส่งต่อองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ผูใ้หย้มืภำยในสำมสบิวนันับจำกวนัทีไ่ดร้บัเงนิ 

ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งใบส ำคัญคู่จ่ำยหักล้ำงเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทกัท้วง ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยมืแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้ยมืทรำบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยมื
ปฏิบัติตำมค ำทักท้วงภำยในสิบห้ำวันนับจำกวันที่ได้รับค ำทักท้วง หำกผู้ยืมมิได้
ด ำเนินกำรตำมค ำทกัท้วงและมไิด้ชี้แจงเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยมื
ทรำบ กใ็หอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขในสญัญำกำรยมืเงนิ โดย
ถอืว่ำผูน้ัน้ยงัมไิดส่้งใชเ้งนิยมืเท่ำจ ำนวนทีท่กัทว้งนัน้ 

 

หมวด ๘ 

เงนิสะสม 

   
 

ขอ้ ๘๗  ทุกวนัสิ้นปีงบประมำณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบญัชี
รำยรบั รำยจ่ำยแล้ว ให้กนัยอดเงนิสะสมประจ ำปีไว้ร้อยละยีส่บิห้ำของทุกปี เพื่อเป็น
ทุนส ำรองเงนิสะสมโดยทีทุ่นส ำรองเงนิสะสมนี้ใหเ้พิม่ขึน้รอ้ยละยีส่บิหำ้ของทุกปี 
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๒๑๑ 

กำรจ่ำยเงนิทุนส ำรองเงนิสะสมจะกระท ำได้ต่อเมื่อยอดเงนิสะสมในส่วนทีเ่หลอื
มีไม่เพียงพอต่อกำรบริหำร ให้ขอควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่น และขออนุมตัิผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดั 

ในกรณีทีปี่ใด องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มยีอดเงนิทุนส ำรองเงนิสะสมเกนิรอ้ย
ละยี่สบิห้ำของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนัน้ หำกมคีวำมจ ำเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำจน ำยอดเงนิส่วนที่เกินไปใช้จ่ำยได้โดยได้รบัอนุมตัิจำกสภำท้องถิ่นภำยใต้
เงือ่นไขขอ้ ๘๙ (๑) 

 

ขอ้ ๘๘  กิจกำรใดที่มงีบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีอนุญำตให้จ่ำยได้แล้ว แต่
ระยะสำมเดือนแรกของปีงบประมำณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถจดัเก็บ
รำยได้เพยีงพอทีจ่ะด ำเนินกำรตำมงบประมำณ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอำจน ำเงนิ
สะสมทดรองจ่ำยไปพลำงก่อนได ้

กรณีทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัแจง้กำรจดัสรรเงนิอุดหนุนทีร่ฐับำลระบุ
วตัถุประสงค์ใหไ้ปด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีย่กเวน้งบลงทุน แต่ยงัมไิดร้บัเงนิ หำกมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งใชจ้่ำยเงนิก่อน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อำจยมืเงนิสะสมทดรองจ่ำย
ไปพลำงก่อนไดเ้มื่อไดร้บัเงนิงบประมำณดงักล่ำวแล้วใหบ้นัทกึบญัชส่ีงใชเ้งนิสะสมทีย่มื
ตำมวธิกีำรทีก่รมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ก ำหนด 

กรณีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดมกีจิกำรพำณิชย ์หำกมคีวำมจ ำเป็นกจิกำร
พำณิชย์อำจขอยมืเงนิสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ำยเพื่อบริหำร
กจิกำรก่อนได ้โดยขอควำมเหน็ชอบจำกสภำทอ้งถิน่และใหส่้งชดใชเ้งนิยมืเงนิสะสมเมื่อ
สิน้ปีงบประมำณ 

กรณีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใด มผีูร้บับ ำนำญทีย่ำ้ยภูมลิ ำเนำและประสงค์
จะโอนกำรรบัเงนิบ ำนำญไปรบัในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ประเภทเดยีวกนัในทอ้งทีท่ี่
ย้ำยไปอยู่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจยมืเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ใหม่ทดรองจ่ำยใหก้บัผูร้บับ ำนำญนัน้ได ้โดยอ ำนำจของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ และเมื่อ
ได้รบัเงินคืนให้บนัทึกบญัชส่ีงใช้เงินสะสมที่ยืมตำมวธิกีำรที่กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถิน่ก ำหนด 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๑๒ 

ขอ้ ๘๙๑๐๗  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อำจใชจ้่ำยเงนิสะสมได ้โดยไดร้บัอนุมตัิ
จำกสภำทอ้งถิน่ภำยใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ซึ่งเกี่ยวกบัดำ้นกำรบรกิำรชุมชนและสงัคม หรอืกจิกำรทีเ่ป็นกำรเพิม่พูนรำยได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จ ัดท ำเพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน  ทัง้นี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

(๒) ไดส่้งเงนิสมทบกองทุนส่งเสรมิกจิกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แตล่ะ
ประเภทตำมระเบยีบแลว้ 

(๓) เมื่อได้รบัอนุมตัิให้ใช้จ่ำยเงนิสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่
ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดใหก้ำรใชจ้่ำยเงนิสะสมนัน้เป็นอนัพบัไป 

ทัง้นี้ ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มยีอดเงนิสะสมคงเหลอืเพยีงพอทีจ่ะจ่ำย
ค่ำใชจ้่ำยประจ ำและกรณีฉุกเฉินทีม่สีำธำรณภยัเกดิขึน้ โดยกำรใชจ้่ำยเงนิสะสมใหค้ ำนึงถงึ
ฐำนะกำรคลงั และเสถยีรภำพในระยะยำว 

 

ขอ้ ๙๐๑๐๘  กรณีทีง่บประมำณรำยจ่ำยประกำศใชบ้งัคบัแล้ว มงีบประมำณไม่เพยีง
พอทีจ่ะจ่ำยหรอืไม่ไดต้ัง้งบประมำณเพื่อกำรนัน้ไว ้ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จ่ำยขำด
เงนิสะสมได ้โดยไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) รบัโอน เลื่อนระดบั เลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ 
(๒) เบิกเงินให้ ผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บรหิำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น 

เลขำนุกำรผู ้บรหิำรท ้องถิ ่น เลขำนุกำรสภำทอ้งถิน่  ที ่ปรกึษำผู ้บรหิำรทอ้งถิน่ 
พนักงำนส่วนท้องถิ่นซึ่งมสีทิธไิดร้บัเงนิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่นัน้ ตลอดจนลูกจำ้งซึ่งมสีทิธไิดร้บัเงนิอื่นตำมกฎหมำย ระเบยีบ ค ำสัง่ หรอื
หนังสอืสัง่กำรกระทรวงมหำดไทย ในระหว่ำงปีงบประมำณ 

(๓) ค่ำใชจ้่ำยตำม (๑) และหรอื (๒) ใหถ้อืเป็นรำยจ่ำยในปีงบประมำณนัน้ 

 

 
๑๐๗ ข้อ ๘๙ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบกิ

จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๐๘ ข้อ ๙๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบิก
จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๑๓ 

ขอ้ ๙๑  ภำยใตบ้งัคบัขอ้ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินทีม่สีำธำรณภยัเกดิขึน้ ใหผู้บ้รหิำร
ท้องถิ่นอนุมตัิให้จ่ำยขำดเงินสะสมได้ตำมควำมจ ำเป็นในขณะนัน้ โดยให้ค ำนึงถึงฐำนะ
กำรเงนิ กำรคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

 

ขอ้ ๙๒  กำรวำงฎีกำเบกิเงนิสะสม ตำมขอ้ ๘๙ และขอ้ ๙๐ ใหด้ ำเนินกำรวำง
ฎีกำเบิกเงินสะสมได้เฉพำะตำมจ ำนวนที่จะต้องจ่ำยจริงและจะถึงก ำหนดเวลำที่ต้อง
จ่ำยเงนิหรอืวำงฎกีำเบกิเงนิสะสมเป็นงวด ๆ ตำมควำมจ ำเป็น 

 

ขอ้ ๙๓๑๐๙  ให้หน่วยงำนคลงัจดัท ำรำยงำนเงนิสะสมและเงนิทุนส ำรองเงนิ
สะสม ณ วนัสิ้นเดอืนมนีำคมและกนัยำยนตำมแบบรำยงำนทีก่รมส่งเสรมิกำรปกครอง
ทอ้งถิน่ก ำหนดส่งใหส้ ำนักงำนส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัตรวจสอบแลว้รำยงำน
ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัทรำบภำยในเดอืนเมษำยนและตุลำคมของทุกปี 

 

หมวด ๙ 

กำรถอนคนืเงนิรำยรบัและกำรจ ำหน่ำยหนี้สญู 

   
 

ขอ้ ๙๔๑๑๐  กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิรำยรบัและต่อมำมกีำรขอ
คนืในลกัษณะของลำภมคิวรไดภ้ำยในก ำหนดอำยุควำม ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ถอนคนืเงนิรำยรบั โดยถอืปฏบิตัติำมขอ้ ๙๕ และขอ้ ๙๖ 

 

ขอ้ ๙๕  กำรถอนคนืเงนิรำยรบัตำมขอ้ ๙๔ ใหต้รวจสอบและมสีำระส ำคญั ดงันี้ 
(๑) เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรถอนคนืเงนิรำยรบัทีน่ ำส่งเป็นเงนิรำยรบัทีน่ ำส่งแลว้ 

(๒) หลกัฐำนเอกสำรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น หลกัฐำนแสดงกำรยกเลิกกำร
จดัซื้อจดัจำ้ง ค ำขอคนืเงนิค่ำซื้อเอกสำร หนังสอืแจง้ใหร้บัผดิชดใชจ้ำกกำรละเมดิ เป็น
ตน้ 

 

ขอ้ ๙๖  วธิปีฏบิตัใินกำรถอนคนืเงนิรำยรบั ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

 
๑๐๙ ข้อ ๙๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบิก

จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑๐ ข้อ ๙๔ แก้ไขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบิก
จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๑๔ 

(๑) ขอเงนิคนืภำยในปีงบประมำณทีร่บัเงนิ เมื่อตรวจสอบแลว้เหน็ว่ำถูกตอ้งให้
จ่ำยคนืเงนิรำยรบัดงักล่ำว โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

(๒) ขอเงนิคนืภำยหลงัจำกปีงบประมำณทีร่บัเงนิรำยรบัเมื่อตรวจสอบแลว้เหน็
ว่ำถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จ่ำยขำดเงนิสะสมไดโ้ดยต้องได้รบัอนุมตัจิำก
สภำทอ้งถิน่ 

 

ขอ้ ๙๗  หำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มอิำจจดัเกบ็หนี้จำกลูกหนี้ทีค่ำ้งช ำระ
เกนิกว่ำสบิปีขึน้ไป ดว้ยเหตุหนึ่งเหตุใด และไดด้ ำเนินกำรแลว้ ดงันี้ 

(๑) เร่งรดัตดิตำมใหม้กีำรช ำระหนี้แลว้ แต่ไม่สำมำรถจดัเกบ็ได ้เน่ืองจำกลูกหนี้
กลำยเป็นบุคคลล้มละลำย ยำกจน ไม่มทีรพัย์สนิจะเรยีกช ำระหนี้ได ้หรอืกฎหมำยมไิด้
เปิดช่องใหก้ระท ำได ้

(๒) กรณีที่ลูกหนี้ตำยหรอืสำบสูญ ผู้รบัพนิัยกรรม หรอืทำยำทผู้รบัมรดกต้อง
เป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะเช่นเดยีวกบัทีไ่ดร้ะบุไวใ้น (๑) 

ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ำหน่ำยหนี้สูญจำกบญัชลูีกหนี้โดยไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ และไดร้บัอนุมตัจิำกสภำทอ้งถิน่ 

หลักเกณฑ์กำรจ ำหน่ำยหนี้สูญ และวิธีกำรบันทึกบัญชีให้เป็นไปตำมที่
ปลดักระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

หมวด ๑๐ 

กำรตรวจเงนิ 

   
 

ขอ้ ๙๘  ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัท ำบญัชแีละทะเบยีนรำยรบัรำยจ่ำย 
รวมทัง้สรรพบญัชหีรอืทะเบยีนอื่นใดตำมทีก่รมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่ก ำหนด 

กำรจดัท ำบญัชโีดยระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้
เป็นไปตำมหมวด ๑๑๑๑๑ 

 

ขอ้ ๙๙  ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนคลงัท ำรำยงำนแสดงรำยรบัรำยจ่ำยและงบทดลอง
เป็นรำยเดอืน เสนอปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน ำเสนอผู้บรหิำรท้องถิ่นเพื่อ

 
๑๑๑ ข้อ ๙๘ วรรคสอง เพิม่โดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบิก

จ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๑๕ 

ทรำบในฐำนะหวัหน้ำผูบ้งัคบับญัชำ และส่งส ำเนำใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดั ส ำหรบัองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบลใหส่้งนำยอ ำเภอ 

 

ขอ้ ๑๐๐  ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนคลงัจดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และงบอื่น ๆ ตำม
แบบทีก่รมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ก ำหนด เพื่อส่งใหส้ ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ
ภูมภิำคตรวจสอบภำยในเก้ำสบิวนันับแต่วนัสิ้นปี และส่งส ำเนำให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั 
ส ำหรบัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ใหส่้งนำยอ ำเภอ 

 

ขอ้ ๑๐๑  ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศส ำเนำงบแสดงฐำนะกำรเงนิ
และงบอื่น ๆ ตำมข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชำชนทรำบ ณ ส ำนักงำนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเวลำอนัสมควร 

 

ขอ้ ๑๐๑/๑๑๑๒  ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนคลงัจดัท ำรำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินงำน
รำยไตรมำสตำมทีก่รมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ก ำหนดเพื่อน ำเสนอผูบ้รหิำรทอ้งถิน่
ภำยในสำมสบิวนันับจำกวนัสิน้ไตรมำส และประกำศส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวโดยเปิดเผย
ให้ประชำชนทรำบ ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยในสิบห้ำวนันับแต่
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่รบัทรำบรำยงำนดงักล่ำว 

 

ขอ้ ๑๐๒  ในกำรตรวจสอบบญัชแีละหล ักฐำนกำรรบัจ่ำยเงนิ ใหห้วัหน้ำ
หน่วยงำนผู ้เบิกหรือรับเงิน และหรือหัวหน้ำหน่วยงำนคลัง มีหน้ำที่ให้ค ำชี้แจงและ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่เจำ้หน้ำทีข่องส ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ และหำกไดร้บัขอ้
ทกัท้วงจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ให้หวัหน้ำหน่วยงำนผู้เบกิและหรือหวัหน้ำ
หน่วยงำนคลงัปฏบิตัติำมค ำทกัทว้งโดยเรว็ อย่ำงช้ำไม่เกนิสีส่บิหำ้วนันับจำกวนัทีอ่งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัแจง้ขอ้ทกัทว้งนัน้ 

 

ขอ้ ๑๐๓  ในกรณีทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ชีแ้จงขอ้ทกัทว้งไปยงัส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน แต่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินยืนยนัว่ำยงัไม่มีเหตุผลที่
จะล้ำงข ้อทกัท ้วง ให ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลและรำยงำนให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัวนิิจฉยัภำยในสบิหำ้วนันับจำกวนัทีไ่ดร้บัค ำยนืยนัจำกส ำนักงำนตรวจเงนิ

 
๑๑๒ ข ้อ ๑๐๑/๑ เพิ ่มโดยระเบ ียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเง ิน กำรเบิก

จ่ำยเงิน กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๑๖ 

แผ่นดนิ และใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัแจง้ผลกำรวนิิจฉยัภำยในสำมสบิวนันับจำกวนัทีไ่ดร้บั
รำยงำนจำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัให้ปฏิบตัิให้เสร็จสิ้นภำยในสี่สิบห้ำวนันับจำกวนัที่ได้รบัทรำบผลกำร
วนิิจฉยั 

 

ขอ้ ๑๐๔๑๑๓  ให้ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจงัหวดั ตรวจสอบกำร
จดัท ำบญัชแีละรำยงำนกำรเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
พร้อมทัง้รำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนัที่ได้ท ำกำร
ตรวจสอบแลว้เสรจ็ 

ผู้บรหิำรท้องถิ่น ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น 
หรอืปลดักระทรวงมหำดไทย อำจใหผู้เ้ชีย่วชำญบญัชที ำกำรตรวจสอบบญัชกีำรเงนิของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกำรภำยในได้ ส ำหรบัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้
นำยอ ำเภอด ำเนินกำรดงักล่ำวไดเ้ช่นกนั 

 

หมวด ๑๑ 
ระบบบญัชคีอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)๑๑๔ 
   

 

ข้อ ๑๐๕๑๑๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำบัญชีโดยระบบบัญชี
คอมพิว เตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Electronic Local Administrative 

 
๑๑๓ ขอ้ ๑๐๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงิน กำรเบิก

จ่ำยเงิน กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑๔ ชื่อหมวด ๑๑ ระบบบญัชคีอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (Electronic Local 
Administrative Accounting System : e-LAAS) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบ ียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบิกจ่ำยเง ิน กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑๕ ขอ้ ๑๐๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงิน กำรเบิก
จ ่ำย เง ิน  กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๑๗ 

Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่ำงน้อยประกอบด้วยระบบกำรท ำงำน ๔ ระบบ 
ดงันี้ 

(๑) ระบบงบประมำณ ประกอบด้วยกำรจดัท ำขอ้บญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ เทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
หรอืเทศบญัญตัิ งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เติม กำรโอน และกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงค ำ
ชีแ้จงงบประมำณ รวมทัง้กำรควบคุมงบประมำณและรำยงำนยอดงบประมำณคงเหลอื 

(๒) ระบบรำยรับ ประกอบด้วยกำรรับเงินทุกประเภท รวมทัง้กำรออก
ใบเสรจ็รบัเงนิและหลกัฐำนกำรรบัเงนิ รำยงำนและทะเบยีนต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๓) ระบบรำยจ่ำย ประกอบด้วยกำรก่อหนี้ผูกพนัและกำรเบกิจ่ำยเงนิ รวมทัง้
กำรจดัท ำฎกีำรำยงำนและทะเบยีนต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๔) ระบบบญัช ีประกอบด้วยกำรจดัท ำบญัชแีละทะเบยีนต่ำง ๆ รวมทัง้กำร
จดัท ำรำยงำนกำรเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

ข้อ ๑๐๕/๑๑๑๖  ให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นวำงระบบ ก ำหนดวิธี
ปฏบิตังิำน กำรบรหิำรพฒันำระบบ กำรส่งเสรมิและก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนระบบบญัชี
คอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

ขอ้ ๑๐๕/๒๑๑๗  ให้ส ำนักงำนส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั ส่งเสรมิและ
สนับสนุน รวมทัง้ก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนในระบบบญัชคีอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่รมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ก ำหนด 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ขอ้ ๑๐๖  กำรรบัเงนิ กำรเบกิจ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรถอนเงนิ กำรเกบ็รกัษำ
เงนิ และกำรตรวจเงนิใด ที่อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรและยงัไม่แล้วเสร็จในวนัทีร่ะเบยีบ

 
๑๑๖ ข้อ ๑๐๕/๑ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงิน กำรเบิกจ่ำยเงนิ 

กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑๗ ข ้อ ๑๐๕/๒ เพิ ่มโดยระเบ ียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเง ิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๑๘ 

กระทรวงมหำดไทยฉบบันี้ใชบ้งัคบั ใหด้ ำเนินกำรต่อไปตำมระเบยีบหรอืหลกัเกณฑท์ีใ่ช้
บงัคบัอยู่เดมิ จนกว่ำจะแลว้เสรจ็ 

 

ขอ้ ๑๐๗  บรรดำแบบพมิพแ์ละเอกสำรใด ๆ ทีใ่ชใ้นกำรรบัเงนิ กำรเบกิจ่ำยเงนิ 
กำรฝำกเงนิ กำรถอนเงนิ กำรเก็บรกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ตลอดจนแบบบญัชแีละทะเบยีนต่ำง ๆ ใหใ้ชแ้บบเดมิไปพลำงก่อน จนกว่ำกรม
ส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่จะไดก้ ำหนดใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๑๐๘  หำกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มบีญัชลูีกหนี้เงนิยมืสะสมซึ่งตอ้งตัง้
งบประมำณรำยจ่ำยชดใชค้งคำ้งตำมบญัช ีใหป้รบัปรุงบญัชตีำมแบบทีก่รมส่งเสรมิกำร
ปกครองท้องถิ่นก ำหนด และให้ตัง้เงินทุนส ำรองเงินสะสมส ำหรบัปีแรกจำกบญัชเีงนิ
สะสมทีไ่ดป้รบัปรุงยอดเงนิสะสมเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ขอ้ ๑๐๙  บรรดำระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืหนังสอืสัง่กำรที่ออก
ตำมควำมในระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบกิจ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ 
กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรรบัเงนิ กำรเบกิจ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเกบ็รกัษำ
เงนิ และกำรตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ใช้
บงัคบัต่อไปจนกว่ำจะมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืหนังสอืสัง่กำรทีอ่อกตำม
ระเบยีบนี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประชำ  มำลนีนท ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรฯ ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๑๙ 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบกิจ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บ
รกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๑๘ 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วนัถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นตน้ไป 

 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบกิจ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บ
รกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๑๑๙ 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วนัถัดจำกวนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๑๗  กำรปฏบิตังิำนในระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทีไ่ดด้ ำเนินกำรตำมระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืหนังสอืสัง่กำรไปก่อน
วนัทีร่ะเบยีบนี้มผีลใชบ้งัคบั ใหถ้อืว่ำเป็นกำรปฏบิตังิำนในระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตำมระเบยีบนี้ 

 

ข้อ ๑๘  ในวำระเริ่มแรก หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยงัไม่พร้อมจะ
ปฏิบัติ ตำมหมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Electronic Local Administrative Accounting System : e - LAAS) ตำมระเบียบนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ปฏิบตัิตำมระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือ
หนังสอืสัง่กำรเดมิต่อไปได ้แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่ระเบยีบนี้มผีลใช้
บงัคบั 

 

ขอ้ ๑๙  บรรดำระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืหนังสอืสัง่กำร ที่ใชอ้ยู่
ก่อนวนัทีร่ะเบยีบนี้มผีลใชบ้งัคบั ใหใ้ชต้่อไปโดยอนุโลมเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้  

 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรบัเงนิ กำรเบกิจ่ำยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บ
รกัษำเงนิ และกำรตรวจเงนิ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑๑๒๐ 

 

 
๑๑๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนพเิศษ ๑๒ ง/หน้ำ ๑๒/๒๖ มกรำคม ๒๕๔๙ 
๑๑๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนพเิศษ ๒๓๐ ง/หน้ำ ๒/๒๕ กนัยำยน ๒๕๕๘ 

๑๒๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนพเิศษ ๓๒๓ ง/หน้ำ ๒/๑๘ ธนัวำคม ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๒๐ 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วนัถัดจำกวนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๔๖  ใหป้ลดักระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมระเบยีบนี้
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๒๒๑ 

พระรำชบญัญตั ิ

ระเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

เป็นปีที ่๔๐ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตัินี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัิระเบยีบบรหิำรรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๒) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๓) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(๔) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๔ ลงวนัที ่๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(๕) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๒/ตอนที ่๑๑๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๓๑ สงิหำคม ๒๕๒๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๒๒ 

(๖) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 

มำตรำ ๔  บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบหรอืค ำสัง่อื่นใดอ้ำงถงึ
กรุงเทพมหำนคร เขต แขวง จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เทศบำล 
สุขำภบิำล ใหถ้อืว่ำบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบหรอืค ำสัง่นัน้ อ้ำงถงึ
กรุงเทพมหำนคร เขตหรอืแขวง ตำมพระรำชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบั
บทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

กำรจดัระเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

   
 

มำตรำ ๖๒  ให้กรุงเทพมหำนครมฐีำนะเป็นนิติบุคคลและเป็นรำชกำรบริหำร 
ส่วนท้องถิ่น มีระเบียบกำรบริหำรตำมพระรำชบญัญัตินี้และมีอำณำเขตท้องที่ตำมที่
กรุงเทพมหำนครมอียู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำณำเขตท้องที่กรุง เทพมหำนครให้ตรำเป็น
พระรำชบญัญตั ิ

 

มำตรำ ๗  ใหแ้บ่งพืน้ทีก่ำรบรหิำรกรุงเทพมหำนครเป็นเขตและแขวงตำมพืน้ที่
เขตและแขวงทีม่อียู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

กำรตั ้ง  ยุ บ  หรือ เปลี่ ยนแปลงพื้นที่ เ ขตให้กระท ำ โดยประกำศของ
กระทรวงมหำดไทย และใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ๓ 

 
๒ แม้ว่ำกรุงเทพมหำนครจะมีทุนในบริษัท ก. เกินกว่ำร้อยละ ๕๐ แต่กรุงเทพมหำนคร 

มี ฐ ำ น ะ เ ป็ น ร ำ ช ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ต ำ ม นั ย ม ำ ต ร ำ  ๖  มิ ใ ช่ ส่ ว น ร ำ ช ก ำ ร ต ำ ม 
พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ บริษัท ก. จึงไม่มีสถำนภำพเป็นรัฐวิสำหกิจ  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙๙/๒๕๓๙) 

๓ กรุงเทพมหำนครไม่อำจออกประกำศของกระทรวงมหำดไทยก ำหนดให้สมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนครและสมำชกิสภำเขตของเขตหนึ่งไปท ำหน้ำที่เป็นสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร  และ
สมำชกิสภำเขตของอกีเขตหนึ่งได้ เพรำะกำรออกประกำศตำมมำตรำ ๗ เป็นประกำศเกี่ยวกบักำรตัง้ 
ยุบ หรอืเปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่ขตเท่ำนัน้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๗๗/๒๕๒๙) 
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๒๒๓ 

ในเขตหนึ่งถ้ำเห็นสมควรอำจแบ่งพื้นที่กำรบรหิำรออกเป็นแขวงก็ได้ กำรตัง้ 
ยุบ หรอืเปลี่ยนแปลงพืน้ทีแ่ขวงใหท้ ำเป็นประกำศของกรุงเทพมหำนคร และใหป้ระกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๘  บทบัญญัติแห่งกฎหมำยใดอ้ำงถึงเขตท้องที่จงัหวัดให้หมำยถึง
กรุงเทพมหำนคร อ้ำงถึงเขตท้องที่อ ำเภอให้หมำยถึงเขต อ้ำงถึงเขตท้องที่ ต ำบล 
ใหห้มำยถงึแขวง อำ้งถงึหวัหน้ำเขตใหห้มำยถงึผูอ้ ำนวยกำรเขตตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมวด ๒ 

กำรบรหิำรกรุงเทพมหำนคร 

   
 

มำตรำ ๙  กำรบรหิำรกรุงเทพมหำนคร ประกอบดว้ย 

(๑) สภำกรุงเทพมหำนคร 

(๒) ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 

ส่วนที ่๑ 

สภำกรุงเทพมหำนคร 

   
 

มำตรำ ๑๐๔  สภำกรุงเทพมหำนครประกอบดว้ยสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร
จ ำนวนเขตละหนึ่งคน ซึ่งเลอืกตัง้ขึน้โดยรำษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในแต่ละเขต แต่เขตใดมี
รำษฎรเกนิหนึ่งแสนหำ้หมื่นคนใหม้สีมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครเพิม่ขึน้ทุกหนึ่งแสนหำ้
หมื่นคนต่อสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครหนึ่งคนเศษของหนึ่งแสนหำ้หมื่นคนถ้ำเกนิเจด็
หมื่นห้ำพนัคนให้มีสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

เขตใดมผีูไ้ดร้บัเลอืกตัง้ไม่ครบจ ำนวน ถ้ำในกำรจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ยงัไม่มี
ผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้ครบจ ำนวนอกี ใหถ้อืว่ำสภำกรุงเทพมหำนครประกอบดว้ยจ ำนวนสมำชกิ
เท่ำทีม่อียู่จนกว่ำจะครบอำยุของสภำกรุงเทพมหำนคร เวน้แต่จะมจี ำนวนสมำชกิไม่ถึง
สองในสำมของจ ำนวนตำมวรรคหนึ่ง 

 

 
๔ มำตรำ ๑๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๒๔ 

มำตรำ ๑๑๕  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๒๖  มสีทิธเิลอืกตัง้สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครและผู้มีสทิธิ
สมคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครต้องมคีุณสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๑๓๗  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๔๘  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๕๙  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๖๑๐  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๗  อำยุของสภำกรุงเทพมหำนครมีก ำหนดครำวละสี่ปี นับแต่ 
วนัเลอืกตัง้สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร 

วรรคสอง๑๑  (ยกเลกิ) 
 

 
๕ มำตรำ ๑๑ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๖) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖ มำตรำ ๑๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗ มำตรำ ๑๓ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๖) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘ มำตรำ ๑๔ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๖) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙ มำตรำ ๑๕ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐ มำตรำ ๑๖ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑ มำตรำ ๑๗ วรรคสอง ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๒๕ 

มำตรำ ๑๘๑๒  ในกรณีทีก่ำรด ำเนินงำนของผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและ
สภำกรุงเทพมหำนคร ขดัแยง้กนัจนอำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่กรุงเทพมหำนคร หรอื
แก่รำชกำรโดยส่วนรวม ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครอำจยื่นขอ้เสนอพรอ้มดว้ยเหตุผล
ต่อรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยใหยุ้บสภำกรุงเทพมหำนครเพื่อใหม้กีำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครใหม่ได ้

ถ้ำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยไม่ประกำศยุบสภำกรุงเทพมหำนคร
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอให้ยุบสภำกรุงเทพมหำนคร ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครอำจยื่นขอ้เสนอทบทวนใหพ้จิำรณำใหม่ไดอ้กีครัง้หนึ่งภำยในสำมสบิวนั
นับแต่วนัที่รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยได้รบัข้อเสนอตำมวรรคหนึ่ง ในกำรนี้
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจะเหน็ควรใหยุ้บสภำกรุงเทพมหำนครตำมขอ้เสนอ
ทบทวนหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบั
ขอ้เสนอทบทวนดงักล่ำว 

ใ นก ร ณีที่ ผู้ ว่ ำ ร ำ ชก ำ รก รุ ง เ ทพมหำนครจ ะ เ สนอรัฐ มนต รี ว่ ำ ก ำ ร
กระทรวงมหำดไทยใหส้ัง่ยุบสภำกรุงเทพมหำนครในเหตุกำรณ์เดยีวกนัอกี ใหก้ระท ำได้
เมื่ อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ครบก ำหนดสำมสิบวันที่ร ัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยไดร้บัขอ้เสนอทบทวนตำมวรรคสอง 

 

มำตรำ ๑๙  ถำ้ปรำกฏว่ำกำรด ำเนินงำนของผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และ
สภำกรุงเทพมหำนครขดัแย้งกนัหรอืกำรด ำเนินงำนของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
และสภำกรุงเทพมหำนครเป็นไปในทำงทีไ่ม่ถูกต้อง จนอำจก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยแก่
กรุงเทพมหำนคร หรอืแก่รำชกำรโดยส่วนรวม และกำรแก้ไขสภำพเช่นนัน้ไม่อำจกระท ำได้
โดยเหมำะสมด้วยวิธีกำรอื่นนอกจำกกำรยุบสภำกรุงเทพมหำนคร รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตรอีำจใหยุ้บสภำกรุงเทพมหำนครเพื่อใหม้ีกำร
เลอืกตัง้สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครใหม่ได ้

 

มำตรำ ๒๐  กำรยุบสภำกรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ ๑๘ หรอืมำตรำ ๑๙ และ
กำรที่ร ัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอทบทวนของ 

 
๑๒ กรณีที่กำรด ำเนินกำรของผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและสภำกรุงเทพมหำนครเป็นไป

ในทำงที่ไม่ถูกต้อง หรอืขดัแยง้กนัจนก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมสีทิธิยื่น
ขอ้เสนอต่อรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยใหยุ้บสภำได้ตำมมำตรำ ๑๘ และหำกรฐัมนตรฯี เหน็ว่ำ
กรณีดงักล่ำวไม่สำมำรถแกไ้ขโดยวธิกีำรอื่นได้ รฐัมนตรฯี กม็อี ำนำจสัง่ยุบสภำกรุงเทพมหำนครได้ ตำม
มำตรำ ๑๙ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๘๗/๒๕๔๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๒๖ 

ผู้ว่ ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ ๑๘ วรรคสำม ให้ท ำ เ ป็นประกำศ
กระทรวงมหำดไทยพรอ้มกบัแสดงเหตุผลโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๒๑๑๓  สมำชิกภำพของสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครเริ่มตัง้แต่วนั
เลอืกตัง้และอยู่ในต ำแหน่งตำมอำยุของสภำกรุงเทพมหำนคร 

เมื่อต ำแหน่งสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครว่ำงลงและมีกำรเลือกสมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนครเขำ้มำแทน ให้สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครซึ่งเข้ำมำแทนนัน้อยู่ใน
ต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำอำยุของสภำกรุงเทพมหำนครทีเ่หลอือยู่ 

 

มำตรำ ๒๒  สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้ำทีอ่ื่นใดในส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐั หรอืรฐัวสิำหกจิ หรอืกำรพำณิชย์ของ
กรุงเทพมหำนคร หรอืบรษิทั ซึ่งกรุงเทพมหำนครถอืหุน้ หรอืต ำแหน่งผูบ้รหิำรท้องถิ่น
หรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๒๓  สมำชกิภำพของสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครสิน้สุดลงดว้ยเหตุใด
เหตุหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถึงครำวออกตำมอำยุของสภำกรุงเทพมหำนครหรือมีกำรยุบสภำ
กรุงเทพมหำนคร 

(๒) ตำย 

(๓) ลำออกโดยยื่นหนังสอืลำออกต่อประธำนสภำกรุงเทพมหำนครและใหม้ผีล
นับแต่วนัถดัจำกวนัยื่นหนังสอืลำออก 

(๔)๑๔ ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๒ 
(๕)๑๕ กระท ำกำรอนัตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๒๒ หรอืมำตรำ ๕๑ วรรคสำม 
(๖)๑๖ (ยกเลกิ) 

 
๑๓ มำตรำ ๒๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิระเบียบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔ มำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 

กรุงเทพมหำนคร(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕ มำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 

กรุงเทพมหำนคร(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๖ มำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ ง  (๖) ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 

กรุงเทพมหำนคร(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๒๗ 

(๗) ขำดกำรประชุมสภำกรุงเทพมหำนครตลอดสมยัประชุมที่มกี ำหนดเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนัโดยไม่ไดร้บัอนุญำตจำกประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร 

(๘) สภำกรุงเทพมหำนครวนิิจฉยัใหอ้อกเพรำะเหน็ว่ำ ไดก้ระท ำกำรอนัเป็นกำร
เสื่อมเสยีแก่เกยีรตศิกัดิข์องต ำแหน่ง มตขิองสภำกรุงเทพมหำนครในขอ้นี้ตอ้งมคีะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดของสภำกรุงเทพมหำนคร  ทัง้นี้ ใหม้ผีล
ตัง้แต่วนัทีส่ภำกรุงเทพมหำนครลงมต ิ

(๙)๑๗ รำษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตกรุงเทพมหำนครไดล้งคะแนนเสยีงให้พ้น
จำกต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำท้องถิน่
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ และถ้ำสมำชกิภำพของสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครสิน้สุดลงพรอ้มกนั
ทัง้หมดเพรำะเหตุดงักล่ำว ใหถ้อืว่ำเป็นกำรยุบสภำกรุงเทพมหำนคร 

ในกรณีตำม (๘) ใหก้ระท ำเมื่อรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรอ้งขอ หรอื
เมื่อสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกทัง้หมด
เขำ้ชื่อเสนอเป็นญตัตใิหส้ภำกรุงเทพมหำนครพจิำรณำ 

 

มำตรำ ๒๔๑๘  เมื่ อมีข้อสงสัย เกี่ยวกับสมำชิกภำพของสมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนครผูใ้ดสิน้สุดลงตำมมำตรำ ๒๓ (๔) (๕) หรอื (๗) หรอืเมื่อไดร้บัแจง้จำก
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำสมำชกิภำพของสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครผูใ้ดสิน้สุดลง
ตำมมำตรำ ๒๓ (๔) ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสอบสวนและวนิิจฉัยใหแ้ล้ว
เสร็จภำยในหกสบิวนันับแต่วนัที่รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเห็นว่ำมีเหตุอนั
ควรสงสยัหรือได้ร ับแจ้งจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ แล้วแต่กรณี แม้ว่ำสมำชกิ
สภำกรุงเทพมหำนครผู้นัน้จะได้พน้จำกต ำแหน่งไปแล้วไม่ว่ำด้วยเหตุใด เว้นแต่เพรำะ
เหตุตำย หรือพ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยวนิิจฉยัว่ำ สมำชกิภำพของสมำชกิ
สภำกรุงเทพมหำนครผู้นั ้นสิ้นสุดลงตำมมำตรำ ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) นั ้น ให้
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศค ำวนิิจฉยัใหท้รำบทัว่กนั ไม่ว่ำผูน้ัน้จะไดพ้น้
จำกต ำแหน่งไปก่อนแล้วหรอืไม่ก็ตำม โดยในค ำวนิิจฉัยนัน้ให้ระบุเหตุที่ท ำให้พ้นจำก

 
๑๗ มำตรำ ๒๓ (๙) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๘ มำตรำ ๒๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๒๘ 

ต ำแหน่งไว ้และใหส้มำชกิภำพของสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครผูน้ัน้สิน้สุดลงตัง้แต่วนัที่
มีเหตุตำมมำตรำ ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) แต่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรับ
ค่ำตอบแทนที่ได้กระท ำไปก่อนวนัที่มกีำรประกำศค ำวนิิจฉัย ถ้ำในขณะที่ประกำศค ำ
วนิิจฉัยดงักล่ำวผูน้ัน้ก ำลงัด ำรงต ำแหน่งสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่อนัเป็น
ผลจำกกำรเลือกตัง้ต่ำงวำระหรือต่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นัน้พ้นจำก
ต ำแหน่งทีก่ ำลงัด ำรงอยู่ดว้ย และในกรณีทีเ่ป็นผลใหถู้กหำ้มใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอื
ใชส้ทิธเิลอืกตัง้ ใหถ้อืว่ำวนัทีป่ระกำศค ำวนิิจฉยัเป็นวนัเริม่นับระยะเวลำตอ้งหำ้มดงักลำ่ว  
ทัง้นี้ ค ำวนิิจฉยัของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยตำมมำตรำนี้ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

มำตรำ ๒๕  ให้สภำกรุงเทพมหำนครเลอืกสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครเป็น
ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครคนหนึ่งและรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครไม่เกนิสองคน 
โดยใหด้ ำรงต ำแหน่งทนัททีีไ่ดร้บัเลอืก 

ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศชื่ อประธำนสภำและ 
รองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครผูไ้ดร้บัเลอืกในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ประธำนสภำและรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครด ำรงต ำแหน่งตำมวำระ  
ครำวละสองปี 

 

มำตรำ ๒๖  ประธำนสภำหรือรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครพ้นจำก
ต ำแหน่งก่อนถงึวำระดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขำดจำกสมำชกิภำพของสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร 

(๒ )  ลำออกจำกต ำแหน่งโดยยื่ นหนั งสือลำออกต่ อรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทย และใหม้ผีลนับแต่วนัถดัจำกวนัทีย่ื่นหนังสอืลำออก 

(๓) เมื่อสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชกิ
ทัง้หมดเข้ำชื่อเสนอญัตติให้สภำกรุงเทพมหำนครมีกำรเลือกตัง้ประธำนสภำหรือ 
รองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครใหม่ และสภำกรุงเทพมหำนครมีมติตำมนั ้น 
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดโดยใหพ้น้จำกต ำแหน่ง
เมื่อไดม้กีำรเลอืกตัง้ประธำนสภำหรอืรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร แลว้แต่กรณี 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ ง ให้สภำกรุงเทพมหำนครเลือกประธำนสภำหรือ 
รองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครคนใหม่ขึ้นแทน แล้วแต่กรณี และให้ผู้ได้รบัเลอืกนัน้ 
อยู่ในต ำแหน่งตำมวำระของผูซ้ึง่ตนแทน 
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๒๒๙ 

มำตรำ ๒๗  ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครมอี ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรของ
สภำกรุงเทพมหำนครใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของสภำกรุงเทพมหำนคร 

รองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจหน้ำที่กระท ำกิจกำรแทน
ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครเมื่อประธำนสภำกรุงเทพมหำนครไม่อยู่หรอืไม่อำจปฏบิตัิ
หน้ำทีไ่ด ้หรอืตำมทีป่ระธำนสภำกรุงเทพมหำนครมอบหมำย 

เมื่อประธำนสภำและรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอื 
ไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดใ้หส้มำชกิสภำกรุงเทพมหำนครเลอืกสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร
คนหนึ่งท ำหน้ำทีป่ระธำนเฉพำะในกำรประชุมครำวนัน้ 

 

มำตรำ ๒๘  ให้มีเลขำนุกำรประธำนสภำกรุงเทพมหำนครหนึ่งคน และ
เลขำนุกำรรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครไม่ เกินจ ำนวนรองประธำนสภำ
กรุงเทพมหำนคร โดยประธำนสภำกรุงเทพมหำนครเป็นผูแ้ต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๒๙  สภำกรุงเทพมหำนครมอี ำนำจตรำขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัจรรยำบรรณ
ของสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร ขอ้บงัคบักำรประชุมเกี่ยวกบักำรเลอืกและกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ของประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร รองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร และ
คณะกรรมกำรสำมญัหรอืวสิำมญัของสภำกรุงเทพมหำนคร วธิกีำรประชุม กำรเสนอและ
พจิำรณำร่ำงขอ้บญัญตั ิกำรเสนอญตัต ิกำรปรกึษำ กำรอภปิรำย กำรลงมต ิกำรตัง้กระทูถ้ำม 
กำรเปิดอภิปรำยทัว่ไป กำรรกัษำระเบียบ และควำมเรียบร้อย และกิจกำรอื่นอนัเป็น
หน้ำทีข่องสภำกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๓๐  ภำยในสิบห้ำวนันับแต่วนัเลอืกตัง้สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร 
อันเป็นกำรเลือกตัง้ทัว่ไป ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเรียกประชุม 
สภำกรุงเทพมหำนครเพื่อใหส้มำชกิไดม้ำประชุมเป็นครัง้แรก 

ในปีหนึ่งใหม้สีมยัประชุมสำมญัของสภำกรุงเทพมหำนครไม่น้อยกว่ำสองสมยั 
แต่ต้องไม่เกินสี่สมยั จ ำนวนสมยัประชุมสำมญัและวนัเริ่มสมยัประชุมสำมญัประจ ำปี 
แต่ละสมยัใหส้ภำกรุงเทพมหำนครก ำหนด 

สมัยประชุมสำมัญของสภำกรุงเทพมหำนครสมยัหนึ่ง ๆ ให้มีก ำหนดเวลำ
สำมสิบวนั แต่ถ้ำมีกรณีจ ำเป็นให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครสัง่ขยำยสมยัประชุม
สำมญัออกไปอกีไดต้ำมควำมจ ำเป็นครัง้ละไม่เกนิสบิหำ้วนั 

กำรปิดสมยัประชุมสำมญัก่อนครบก ำหนดเวลำสำมสบิวนัจะกระท ำไดแ้ต่โดย
ควำมเหน็ชอบของสภำกรุงเทพมหำนคร 
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๒๓๐ 

ให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครเป็นผูเ้รยีกประชุมสภำกรุงเทพมหำนครตำม
สมยัประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรอืปิดกำรประชุม 

 

มำตรำ ๓๑  นอกจำกสมยัประชุมสำมญัแล้ว เมื่อมีกรณีเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของกรุงเทพมหำนคร ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือสมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนครมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกทัง้หมด อำจท ำ 
ค ำร้องยื่นต่อประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร ขอให้เรียกประชุมสภำกรุงเทพมหำนคร 
เป็นกำรประชุมสมยัวสิำมญัได ้ใหป้ระธำนสภำกรุงเทพมหำนครเรยีกประชุม โดยก ำหนด
วนัประชุมภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัไดร้บัค ำรอ้ง 

สมัยประชุมวิสำมัญให้มีก ำหนดเวลำสำมสิบวัน แต่ถ้ำมี กรณีจ ำ เป็น 
ใหป้ระธำนสภำกรุงเทพมหำนครสัง่ขยำยสมยัประชุมวสิำมญัออกไปอกีไดต้ำมควำมจ ำเป็น
ครัง้ละไม่เกนิสบิหำ้วนั 

กำรปิดสมยัประชุมวสิำมญัก่อนครบก ำหนดเวลำสำมสบิวนัจะกระท ำไดแ้ต่โดย
ควำมเหน็ชอบของสภำกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๓๒  กำรประชุมสภำกรุงเทพมหำนครทุกครำวตอ้งมสีมำชกิมำประชุม
ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และหรอืผู้ที่
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมอบหมำย มสีทิธเิขำ้ประชุมสภำกรุงเทพมหำนคร และ  
มสีทิธแิถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงควำมคดิเหน็เกี่ยวกบังำนในหน้ำทีต่่อทีป่ระชุมแต่ไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มำตรำ ๓๓  กำรลงมตวินิิจฉัยขอ้ปรกึษำใหถ้อืเสยีงขำ้งมำกเป็นเกณฑ ์เวน้แต่
ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่นในพระรำชบัญญัตินี้  หรือในข้อบังคับกำรประชุมสภำ
กรุงเทพมหำนคร 

สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่งในกำรออกเสยีงลงคะแนน 
ถำ้มคีะแนนเสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๓๔  ห้ำมมิให้สภำกรุงเทพมหำนครประชุมปรึกษำหำรือในเรื่อง
นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที ่

 

มำตรำ ๓๕  กำรประชุมของสภำกรุงเทพมหำนครย่อมเป็นกำรเปิดเผยตำม
ลกัษณะทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบักำรประชุมสภำกรุงเทพมหำนคร แต่ถ้ำหำกว่ำผูว้่ำรำชกำร
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๒๓๑ 

กรุงเทพมหำนคร หรอืสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร มจี ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสีข่อง
จ ำนวนสมำชกิทัง้หมดรอ้งขอใหป้ระชุมลบั กใ็หป้ระชุมลบั 

 

มำตรำ ๓๖  ในทีป่ระชุมสภำกรุงเทพมหำนคร สมำชกิย่อมมสีทิธติัง้กระทูถ้ำม
ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครในเรื่องใด ๆ อนัเกีย่วกบังำนในหน้ำทีข่องกรุงเทพมหำนคร 
แต่ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครย่อมมสีทิธทิีจ่ะไม่ตอบเมื่อเหน็ว่ำเรื่องนัน้ ๆ ยงัไม่ควร
เปิดเผย เพรำะเกีย่วกบัประโยชน์ส ำคญัของกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๓๗  สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองในห้ำของ
จ ำนวนสมำชิกทัง้หมดมีสิทธิเข้ำชื่อเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรำยทัว่ไป เพื่อให้ 
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงควำมคิดเห็นในปัญหำ  
อนัเกีย่วกบักำรบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

ญัตติดังกล่ำวในวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร และให้
ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครแจ้งไปยังผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เพื่อก ำหนด 
วนัเวลำส ำหรบักำรเปิดอภปิรำยทัว่ไป ซึ่งต้องไม่ชำ้กว่ำสบิหำ้วนันับแต่วนัทีผู่ว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครไดร้บัแจง้ 

กำรเปิดอภิปรำยทัว่ไปตำมมำตรำนี้สภำกรุงเทพมหำนครจะลงมติในปัญหำที่
อภปิรำยมไิด ้

 

มำตรำ ๓๘๑๙  สภำกรุงเทพมหำนครมอี ำนำจเลอืกสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร
ตัง้เป็นคณะกรรมกำรสำมญัของสภำกรุงเทพมหำนคร และมีอ ำนำจเลือกบุคคลผู้เป็น
สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครหรือมิได้เป็นสมำชิกสภำกรุ งเทพมหำนครตัง้เป็น
คณะกรรมกำรวิสำมัญของสภำกรุงเทพมหำนคร เพื่อกระท ำกิจกำรหรือพิจำรณำ
สอบสวนหรอืศกึษำเรื่องใด ๆ อนัอยู่ในอ ำนำจหน้ำทีข่องกรุงเทพมหำนคร แล้วรำยงำน
ต่อสภำกรุงเทพมหำนคร 

ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมสีทิธเิสนอชื่อสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครหรอื
บุคคลผูม้ไิด้เป็นสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร ใหส้ภำกรุงเทพมหำนครตัง้เป็นกรรมกำร

 
๑๙ สภำกรุงเทพมหำนครมอี ำนำจเลอืกบุคคลผูเ้ป็นสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครหรอืมไิด้เป็น

สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครตัง้เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรวสิำมญัของสภำกรุงเทพมหำนครเพื่อ
กระท ำกจิกำรหรอืพจิำรณำสอบสวนหรอืศกึษำเรื่องใด ๆ อนัอยู่ในอ ำนำจหน้ำทีข่องกรุงเทพมหำนครได้
ตำมมำตรำ ๓๘ ได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๑๓/๒๕๓๒) 
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๒๓๒ 

ในคณะกรรมกำรวสิำมญัได ้จ ำนวนกรรมกำรทีผู่ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมสีทิธเิสนอนัน้
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบัของสภำกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๓๙  คณะกรรมกำรวสิำมญัพิจำรณำร่ำงขอ้บญัญัติงบประมำณ ให้มี
กรรมกำรจ ำนวนไม่ น้อยกว่ำหนึ่ ง ในสำมของจ ำนวนสมำชิกทัง้หมดของสภำ
กรุงเทพมหำนคร และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร มสีทิธเิสนอชื่อบุคคลผู้ที่เป็นหรือ
มไิดเ้ป็นสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครใหส้ภำกรุงเทพมหำนครตัง้เป็นกรรมกำรไดไ้ม่เกนิ
หนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ 

 

มำตรำ ๔๐  กำรประชุมคณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๓๘ และมำตรำ ๓๙ ต้องมี
กรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
และใหใ้ชข้อ้บงัคบักำรประชุมสภำกรุงเทพมหำนครโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๑  คณะกรรมกำรของสภำกรุงเทพมหำนครมอี ำนำจเรยีกเจำ้หน้ำที่
ของกรุงเทพมหำนครมำแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงควำมคดิเหน็ในกจิกำรทีก่ระท ำหรอื 
ในเรื่องที่พิจำรณำสอบสวนหรือศกึษำอยู่นัน้ได้  ทัง้นี้ จะกระท ำนอกสมยัประชุมของ  
สภำกรุงเทพมหำนครก็ได้ และถ้ำมีควำมจ ำเป็นคณะกรรมกำรแต่ละคณะ อำจตัง้
คณะอนุกรรมกำรขึ้นพิจำรณำรำยละเอียดในเรื่องที่เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
แลว้เสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกไ็ด ้

 

มำตรำ ๔๒  คณะกรรมกำรสำมญัของสภำกรุงเทพมหำนคร ให้มีวำระกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีค่รำวละสองปี 

คณะกรรมกำรวสิำมญัตำมมำตรำ ๓๘ และมำตรำ ๓๙ ใหส้ิน้สภำพไปหลงัจำก
ทีไ่ดป้ฏบิตังิำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยและเสนอรำยงำนต่อสภำกรุงเทพมหำนครเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

มำตรำ  ๔๓  ให้ประธำนสภำกรุ ง เทพมหำนคร  รองประธำนสภำ
กรุงเทพมหำนคร และสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร รวมทัง้คณะกรรมกำรที่สภำ
กรุงเทพมหำนครตัง้ขึ้น หรอืคณะอนุกรรมกำรที่คณะกรรมกำรตัง้ขึ้น ได้รบัเงนิประจ ำ
ต ำแหน่ง เงินค่ำเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นตำมที่ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ 
จำกงบประมำณของกรุงเทพมหำนคร 

 

ส่วนที ่๒ 

ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

   



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๓๓ 

 

มำตรำ ๔๔๒๐  ให้กรุงเทพมหำนครมผีูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครคนหนึ่งซึ่ง
รำษฎรเลอืกตัง้ขึน้ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ก ำหนด 

 
มำตรำ ๔๕๒๑  มสีทิธเิลอืกตัง้ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครตอ้งมคีุณสมบตัแิละ

ไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิ่นหรอืผูบ้รหิำร
ทอ้งถิน่ 

มำตรำ ๔๖๒๒  ผู ้มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ต้องมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิหำ้ปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ ส ำเรจ็กำรศกึษำไม่ต ่ำกว่ำปรญิญำตรี
หรอืเทยีบเท่ำและต้องมีคุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
เลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นด้วย  

 

มำตรำ ๔๗๒๓  ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี
นับแต่วนัเลอืกตัง้แต่จะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวำระไม่ได้ 

ในกรณีทีผู่ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครด ำรงต ำแหน่งไม่ครบระยะเวลำสีปี่ก็ให้
ถอืว่ำเป็นหนึ่งวำระ และเมื่อไดด้ ำรงต ำแหน่งสองวำระตดิต่อกนัแล้วจะด ำรงต ำแหน่งได้
อกีเมื่อพน้ระยะเวลำสีปี่นับแต่วนัพน้จำกต ำแหน่ง 

 

มำตรำ ๔๘  ใหผู้ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครด ำรงต ำแหน่งนับแต่วนัเลอืกตัง้ 

ให้มีกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครภำยในเจ็ดวนั 
นับแต่วนัเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๔๙  ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 

 
๒๐ มำตรำ ๔๔ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๑ มำตรำ ๔๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๒ มำตรำ ๔๖ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๓ มำตรำ ๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๓๔ 

(๑) ก ำหนดนโยบำยและบริหำรรำชกำรของกรุงเทพมหำนครให้เป็นไปตำม
กฎหมำย 

(๒) สัง่ อนุญำต อนุมตัเิกีย่วกบัรำชกำรของกรุงเทพมหำนคร 

(๓) แต่งตัง้และถอดถอนรองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำร 
ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผูช้่วยเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และแต่งตัง้
และถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธำนที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำหรือคณะที่ปรึกษำของ 
ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรอืเป็นคณะกรรมกำรเพื่อปฏบิตัริำชกำรใด ๆ  

(๔) บริหำรรำชกำรตำมที่คณะรฐัมนตรี นำยกรฐัมนตรี หรือรฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยมอบหมำย 

(๕) วำงระเบยีบเพื่อใหง้ำนของกรุงเทพมหำนครเป็นไปโดยเรยีบรอ้ย 

(๖) รกัษำกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนคร 

(๗) อ ำนำจหน้ำทีอ่ื่นตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้และกฎหมำยอื่น 

 

มำตรำ ๕๐  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้บังคบับญัชำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำรของ
กรุงเทพมหำนคร และใหม้อี ำนำจหน้ำทีต่ำมทีก่ฎหมำยอื่นไดก้ ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำที่
ของผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั นำยกเทศมนตร ีหรอืคณะเทศมนตร ีแล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  
ทัง้นี้ เวน้แต่พระรำชบญัญตันิี้จะไดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๕๑๒๔  ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครตอ้งไม่กระท ำกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑)๒๕ ด ำรงต ำแหน่งหรอืหน้ำทีใ่ดในส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ 
หรือกำรพำณิชย์ของกรุงเทพมหำนครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหำนครถือหุ้น  หรือ
ต ำแหน่งผู้บริหำรท้องถิ่นหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่ต ำแหน่งที่ต้องด ำรงตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย หรอืเป็นกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่พื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรรำชกำร
แผ่นดนิหรอืตำมนโยบำยของรฐับำล 

 
๒๔ มำตำ ๕๑ วรรคหนึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๕ มำตำ ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๓๕ 

(๒)๒๖ รบัเงนิหรอืประโยชน์ใด ๆ เป็นพเิศษจำกส่วนรำชกำร หรอืหน่วยงำน
ของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ  หรือกำรพำณิชย์ของกรุงเทพมหำนครหรือบริษัทซึ่ง
กรุงเทพมหำนครถือหุ้นนอกเหนือไปจำกที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกิจ 
หรอืกำรพำณิชยห์รอืบรษิทัปฏบิตักิบับุคคลในธุรกจิกำรงำนตำมปกติ 

(๓)๒๗ เป็นผู้มส่ีวนได้เสยีในสญัญำหรอืกิจกำรที่กระท ำหรอืจะกระท ำกบัหรอื
ใหแ้ก่กรุงเทพมหำนคร หรอืมส่ีวนไดเ้สยีในสญัญำหรอืกจิกำรทีก่ระท ำหรอืจะกระท ำกบั
หรอืให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมพีฤติกำรณ์แสดงใหเ้หน็ว่ำเป็นกำรต่ำง
ตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่ำงกัน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำง
หุ้นส่วนหรอืบรษิัทที่เป็นคู่สญัญำกับกรุงเทพมหำนครอนัมลีกัษณะเป็นกำรผูกขำดตัด
ตอน  ทัง้นี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม เวน้แต่ในส่วนทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัมหำชน
จ ำกดัอยู่ก่อนไดร้บักำรเลอืกตัง้” 

บทบญัญตัติำมมำตรำนี้มใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณีทีผู่ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครรบั
เบี้ยหวดับ ำเหน็จบ ำนำญหรอืเงนิปีพระบรมวงศำนุวงศ์ หรอืเงนิอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั 
และมิให้ใช้บงัคบัในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครรบัเงินตอบแทน เงินค่ำเบี้ย
ประชุม หรอืเงนิอื่นใด เนื่องจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมำธกิำรของรฐัสภำหรอืวุฒสิภำ
หรอืสภำผู้แทนรำษฎร หรอืสภำกรุงเทพมหำนครหรอืสภำท้องถิ่นอื่น หรอืกรรมกำรที่
ได้รับแต่งตัง้ในฐำนะผู้ทรงคุณวุฒิตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย หรือกรรมกำรที่มี
กฎหมำยบญัญตัใิหเ้ป็นโดยต ำแหน่ง 

ให้น ำควำมใน (๒) และ (๓) มำใช้บงัคบัแก่สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครดว้ย
โดยอนุโลม๒๘ 

 

มำตรำ ๕๒  ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครพน้จำกต ำแหน่งดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถงึครำวออกตำมวำระ 

(๒) ตำย 

 
๒๖ มำตำ ๕๑ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๗มำตำ ๕๑ วรรคหนึ่ง (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๘ มำตำ ๕๑ วรรคสำม เพิม่โดยพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๓๖ 

(๓) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและให้
มผีลนับแต่วนัถดัจำกวนัทีย่ื่นหนังสอืลำออก 

(๔)๒๙ ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๔๖ 
(๕) กระท ำกำรอนัตอ้งหำ้มตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๕๑ 

(๖) ถูกจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก เว้นแต่ในควำมผดิอนัไดก้ระท ำ
โดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๗) มกีำรยุบสภำกรุงเทพมหำนคร 

(๘) รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสัง่ให้ออกจำก
ต ำแหน่งเมื่อมกีรณีแสดงใหเ้หน็ว่ำ ไดก้ระท ำกำรอนัเสื่อมเสยีแก่เกยีรตศิกัดิข์องต ำแหน่ง
หรอืปฏบิตักิำรหรอืละเลยไม่ปฏบิตักิำรอนัควรปฏบิตัใินลกัษณะทีเ่หน็ไดว้่ำจะเป็นเหตุให้
เสยีหำยอย่ำงรำ้ยแรงแก่กรุงเทพมหำนครหรอืแก่รำชกำรโดยส่วนรวมหรอืแก่กำรรกัษำ
ควำมสงบเรยีบรอ้ย หรอืสวสัดภิำพของประชำชน 

(๙)๓๐ รำษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตกรุงเทพมหำนครไดล้งคะแนนเสยีงใหพ้น้จำก
ต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่น  
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

ในกรณีมพีฤติกำรณ์ดงัที่ระบุไว้ตำม (๘) สภำกรุงเทพมหำนครจะมมีติขอให้
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำก็ได้ มติของสภำ
กรุงเทพมหำนครในขอ้นี้ต้องมคีะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชกิ
ทัง้หมดของสภำกรุงเทพมหำนคร ในกำรนี้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยต้องน ำ
เรื่ อง เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งมติของ  
สภำกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๕๓๓๑  เมื่อมขีอ้สงสยัว่ำควำมเป็นผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครผู้ใด
สิน้สุดลงตำมมำตรำ ๕๒ (๔) หรอื (๕) หรอืเมื่อไดร้บัแจง้จำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ว่ำควำมเป็นผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครผู้ใดสิ้นสุดลงตำมมำตรำ  ๕๒ (๔) ให้

 
๒๙ มำตรำ ๕๒ วรรคหนึ่ง (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำร 

กรุงเทพมหำนคร(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๐ มำตรำ ๕๒ (๙) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๑ ม ำ ต ร ำ  ๕๓  แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติม โ ดยพร ะ ร ำ ชบัญญัติ ร ะ เ บี ยบบริห ำ ร ร ำชกำ ร 

กรุงเทพมหำนคร(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๓๗ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสอบสวนและวนิิจฉยัใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในหกสบิวนันับ
แต่วนัทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเหน็ว่ำมเีหตุอนัควรสงสยัหรอืไดร้ับแจง้จำก
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ แลว้แต่กรณี แมว้่ำผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครผูน้ัน้จะไดพ้น้
จำกต ำแหน่งไปแล้วไม่ว่ำดว้ยเหตุใด เวน้แต่เพรำะเหตุตำย หรอืพน้จำกต ำแหน่งไปแลว้
เกนิสองปี  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยวนิิจฉยัว่ำผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำ
นครพน้จำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๕๒ (๔) หรอื (๕) ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ประกำศค ำวนิิจฉัยใหท้รำบทัว่กนั ไม่ว่ำผูน้ัน้จะไดพ้น้จำกต ำแหน่งไปก่อนแล้วหรอืไม่ก็
ตำม โดยในค ำวินิจฉัยนัน้ให้ระบุเหตุที่ท ำให้พ้นจำกต ำแหน่งไว้  และให้ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครผูน้ัน้พน้จำกต ำแหน่งตัง้แต่วนัทีม่เีหตุตำมมำตรำ ๕๒ (๔) หรอื (๕) แต่
ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรบัค่ำตอบแทนทีไ่ดก้ระท ำไปก่อนวนัทีม่กีำรประกำศ
ค ำวนิิจฉัย ถ้ำในขณะทีป่ระกำศค ำวนิิจฉัยดงักล่ำวผูน้ัน้ก ำลงัด ำรงต ำแหน่งสมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่อนัเป็นผลจำกกำรเลอืกตัง้ต่ำงวำระหรอืต่ำงองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่กนั ใหผู้น้ัน้พน้จำกต ำแหน่งทีก่ ำลงัด ำรงอยู่ดว้ย และในกรณีทีเ่ป็นผลใหถู้ก
หำ้มใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืใชส้ทิธเิลอืกตัง้ ใหถ้อืว่ำวนัทีป่ระกำศค ำวนิิจฉยัเป็นวนั
เ ริ่มนับระย ะ เวลำต้องห้ำมดัง ก ล่ ำว   ทั ้งนี้  ค ำ วินิ จฉัยของรัฐมนตรีว่ ำ ก ำ ร
กระทรวงมหำดไทยตำมมำตรำนี้ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

มำตรำ ๕๔๓๒  ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำม 
มำตรำ ๕๒ (๑) คงอยู่ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งได้รบั
เลือกตัง้ใหม่เขำ้รบัหน้ำที่ แต่ในกรณีพ้นจำกต ำแหน่งด้วยเหตุอื่นใดนอกจำกกำรออก 
ตำมวำระ ให้ปลัดกรุงเทพมหำนครเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ถ้ำไม่มีปลัดกรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้  
ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยแต่งตัง้รองปลดักรุงเทพมหำนครหรอืขำ้รำชกำร
กรุงเทพมหำนครผู้มีอำวุโสตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผู้ปฏิบตัิหน้ำที่ 
ในต ำแหน่งผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 

 
๓๒ ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึง่พน้จำกต ำแหน่งด้วยเหตุถงึครำวออกตำมวำระยงัคงอยู่

ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งได้รบัเลอืกตัง้ใหม่เขำ้รบัหน้ำที่  จงึยงัมอี ำนำจ
หน้ำที่ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๖๒/๒๕๔๗) 
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๒๓๘ 

มำตรำ ๕๕  ใหม้รีองผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครจ ำนวนไม่เกนิสีค่นตำมล ำดบั
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครจดัไว้ ช่วยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครในกำรบรหิำร
รำชกำรของกรุงเทพมหำนครตำมทีผู่ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมคี ำสัง่มอบหมำย 

ค ำสัง่แต่งตัง้รองผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๕๖  ให้มีเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหนึ่งคน และ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครไม่เกินจ ำนวนรองผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๕๗  ในกรณีมกีำรแต่งตัง้ประธำนทีป่รกึษำ ทีป่รกึษำ และคณะทีป่รกึษำ
ของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ตำมมำตรำ ๔๙ (๓) ต ำแหน่งดงักล่ำวจะมจี ำนวน
รวมกนัทัง้หมดเกนิเกำ้คนไม่ได ้

 

มำตรำ ๕๘  ใหผู้ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รองผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
เลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผูช้่วยเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
เลขำนุกำรประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำรรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร 
ประธำนที่ปรึกษำและที่ปรึกษำ เป็นข้ำรำชกำรกำรเมอืงตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบ
ขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมืองมำใช้บังคับแก่ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่งเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งกบับทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้  และให้
ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรอืประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร แล้วแต่กรณี มอี ำนำจ
แต่งตัง้ข้ำรำชกำรกำรเมือง ต ำแหน่งรองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำร  
ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผูช้่วยเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำร
ประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำรรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร ประธำน 
ที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำจำก บุคคลซึ่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือประธำนสภำ
กรุงเทพมหำนคร แลว้แต่กรณี พจิำรณำเหน็สมควร และจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัทิีจ่ะเป็น
ข้ำรำชกำรกำรเมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง และให้น ำ
บทบญัญตัมิำตรำ ๕๑ มำใชบ้งัคบัแก่บุคคลดงักล่ำวดว้ย๓๓ 

 
๓๓ สมำชิกวุฒิสภำเ ป็นผู้ที่ ด ำ รงต ำแหน่งหรือปฏิบัติห น้ ำที่ ในหน่วยงำนของรัฐ  

จึง ไม่ อ ำจจะแต่ งตั ้งสมำชิกวุฒิสภำม ำด ำร งต ำแหน่งรองผู้ว่ ำ ร ำชกำรกรุ ง เทพมหำนคร  
ประธำนที่ปรึกษำ  หรือที่ปรึกษำได้ตำมมำตรำ  ๕๑ (๑ )  และมำตรำ  ๕๘ วรรคสอง  ได้   
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๖๔/๒๕๓๗) 
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๒๓๙ 

เมื่อผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรอืประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร ผูแ้ต่งตัง้
ข้ำรำชกำรกำรเมือง แล้วแต่กรณี พ้นจำกต ำแหน่ง ให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้เป็นข้ำรำชกำร
กำรเมืองตำมวรรคสองพ้นจำกต ำแหน่งด้วย นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำว 
บุคคลดงักล่ำวตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง หรอื
เมื่อกระท ำกำรต้องห้ำมตำมที่บญัญตัิไวใ้นมำตรำ ๕๑ หรอืถูกสัง่ให้ออกตำมค ำสัง่ของ
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรอืประธำนสภำกรุงเทพมหำนครไม่ว่ำจะเป็นไปโดยมี
ควำมผดิหรอืไม่มคีวำมผดิกต็ำม 

 

มำตรำ ๕๙  ให้ข้ำรำชกำรกำรเมืองตำมมำตรำ ๕๘ และคณะกรรมกำรที่ 
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตัง้ ได้รบัเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่ำเบี้ยประชุม และ 
เงินตอบแทนอื่น ส ำหรบัต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำจำกงบประมำณ 
ของกรุงเทพมหำนคร 

 

หมวด ๓ 

กำรจดัระเบยีบรำชกำรของกรงุเทพมหำนคร 

   
 

ส่วนที ่๑ 

ส่วนรำชกำรของกรุงเทพมหำนคร 

   
 

มำตรำ ๖๐  ใหจ้ดัระเบยีบรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ดงันี้ 
(๑) ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร 

(๒) ส ำนักงำนเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(๔) ส ำนักปลดักรุงเทพมหำนคร 

(๕) ส ำนักหรอืส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นซึง่มฐีำนะเป็นส ำนัก 

(๖) ส ำนักงำนเขต 

กำรตัง้ ยุบ หรอืเปลี่ยนแปลงส ำนัก หรอืกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในหน่วยงำน 
ตำมวรรคหนึ่ง จะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
โดยท ำเป็นประกำศของกรุงเทพมหำนคร และประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๖๑  ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครมอี ำนำจหน้ำทีเ่กีย่วกบั
รำชกำรประจ ำของสภำกรุงเทพมหำนคร มีเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครซึ่งเป็น
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมญัเป็นผู้บงัคบับญัชำขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร และ
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๒๔๐ 

ลูกจำ้งกรุงเทพมหำนคร ขึน้ต่อปลดักรุงเทพมหำนคร และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำร
ของส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครขึ้นต่อประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร  
และมผีูช้่วยเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมญั 
เป็นผูช้่วยสัง่หรอืปฏบิตัริำชกำรแทนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๖๒  ส ำนักงำนเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมอี ำนำจหน้ำที่
เกี่ยวกับรำชกำรและงำนของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร มีเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำร
กรุ ง เทพมหำนคร ซึ่ ง เ ป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองเ ป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร และลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร รบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิรำชกำรของ
ส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครขึน้ต่อผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
และมีผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง  
เป็นผูช้่วยสัง่หรอืปฏบิตัริำชกำรแทนเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และมหีวัหน้ำ
ส ำนักงำนเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร
สำมญัเป็นผูช้่วยของเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และของผูช้่วยเลขำนุกำร
ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ในกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนักงำนเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร และในกำรบังคับบัญชำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและลูกจ้ำง
กรุงเทพมหำนครขึน้ต่อเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปลดักรุงเทพมหำนคร 
และผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ตำมล ำดบั 

มำตรำ ๖๓  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวกบัรำชกำรประจ ำของคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร มหีวัหน้ำ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึง่เป็นขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร
สำมญัเป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร และลูกจำ้งกรุงเทพมหำนครขึน้ต่อ
ปลดักรุงเทพมหำนคร และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ขึ้นต่อประธำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
และจะให้มผีู้ช่วยหวัหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็น
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมญัคนหนึ่งหรอืหลำยคน เป็นผูช้่วยสัง่หรอืปฏบิตัริำชกำร
แทนหวัหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครกไ็ด ้

 

มำตรำ ๖๔  ส ำนักปลดักรุงเทพมหำนครมอี ำนำจหน้ำทีเ่กีย่วกบัรำชกำรประจ ำ
ทัว่ไปของกรุงเทพมหำนคร และรำชกำรทีม่ไิด้ก ำหนดใหเ้ป็นหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรใด
โดยเฉพำะ มีปลัดกรุงเทพมหำนครซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญ  
เป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและลูกจำ้งกรุงเทพมหำนคร รบัผดิชอบใน
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๒๔๑ 

กำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนักปลดักรุงเทพมหำนคร และจะใหม้รีองปลดักรุงเทพมหำนคร
ซึ่งเป็นขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมญัคนหนึ่งหรอืหลำยคนเป็นผูช้่วยสัง่หรอืปฏิบตัิ
รำชกำรแทนปลดักรุงเทพมหำนครกไ็ด ้

 

มำตรำ ๖๕  นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๖๔ ให้ 
ปลัดกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดและตำมค ำสัง่ของ 
ผู้ว่ ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำของ
กรุงเทพมหำนครให้เป็นไปตำมนโยบำยของกรุงเทพมหำนคร ก ำกับ เร่งรดั ติดตำม 
ผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของส่วนรำชกำรในกรุงเทพมหำนคร รวมทัง้เป็นผู้บงัคบับญัชำ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนครรองจำกผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๖๖  ส ำนักตำมมำตรำ ๖๐ (๕) มอี ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกบัรำชกำรตำมที่
ก ำหนดไว้ในประกำศกรุงเทพมหำนคร โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักซึ่งเป็นข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครสำมัญเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และลูกจ้ำง
กรุงเทพมหำนครรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนัก และจะใหม้รีองผูอ้ ำนวยกำร
ส ำนักซึ่งเป็นขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมญัคนหนึ่งหรอืหลำยคนเป็นผู้ช่วยสัง่หรอื
ปฏบิตัริำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนักกไ็ด ้

มำตรำ ๖๗  นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๖๖ ให้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด และตำมค ำสัง่ของ  
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และปลดักรุงเทพมหำนคร และรบัผิดชอบควบคุมดูแล
รำชกำรประจ ำของส ำนักทีร่บัผดิชอบใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของกรุงเทพมหำนคร ก ำกบั 
เร่งรดั ตดิตำมผลกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนักทีร่บัผดิชอบ 

 

ส่วนที ่๒ 

เขตและสภำเขต 

   
 

มำตรำ ๖๘  ส ำนักงำนเขตมีผู้อ ำนวยกำรเขตเป็นผู้บงัคบับญัชำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและลูกจำ้งกรุงเทพมหำนคร รบัผดิชอบกำรปฏบิตัริำชกำรภำยในเขต 
และจะใหม้ผีูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรเขตคนหนึ่งหรอืหลำยคนเป็นผูช้่วยสัง่หรอืปฏบิตัริำชกำร
แทนผูอ้ ำนวยกำรเขตกไ็ด ้

 

มำตรำ ๖๙  ใหผู้อ้ ำนวยกำรเขตมอี ำนำจหน้ำที ่ดงันี้ 
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๒๔๒ 

(๑) อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยบญัญตัิให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของนำยอ ำเภอ 
เวน้แต่พระรำชบญัญตันิี้จะบญัญตัไิวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

(๒) อ ำนำจหน้ำทีต่ำมทีก่ฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องผูอ้ ำนวยกำรเขต 

(๓) อ ำนำจหน้ำที่ซึ่งผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรอืปลดักรุงเทพมหำนคร
มอบหมำย 

 

มำตรำ ๗๐  ในกรณีทีเ่ป็นกำรสมควร ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครอำจสัง่ให้
ส ำนักงำนเขตใดปฏบิตัหิน้ำทีใ่ดแทนส ำนักงำนเขตอื่นทัง้หมดหรอืบำงส่วนได ้และจะให้
ผูอ้ ำนวยกำรเขตใดเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรปฏบิตัหิน้ำทีน่ัน้กไ็ด ้แต่ตอ้งประกำศกำรสัง่กำร
ดงักล่ำวในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๗๑๓๔  ในเขตหนึ่ง ๆ ให้มีสภำเขต ประกอบด้วย สมำชิกซึ่งมำจำก 
กำรเลอืกตัง้มจี ำนวนอย่ำงน้อยเขตละเจ็ดคน ถ้ำเขตใดมรีำษฎรเกินหนึ่งแสนคน ให้มี 
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเขตในเขตนัน้เพิม่ขึน้อกีหนึ่งคนต่อจ ำนวนรำษฎรทุกหนึ่งแสนคน 
เศษของหนึ่งแสนถำ้ถงึหำ้หมื่นหรอืกว่ำนัน้ใหน้ับเป็นหนึ่งแสน 

จ ำนวนสมำชกิสภำเขตทีแ่ต่ละเขตจะพงึม ีใหค้ ำนวณตำมเกณฑจ์ ำนวนรำษฎร
แต่ละเขตตำมหลกัฐำนกำรทะเบยีนรำษฎรทีก่ระทรวงมหำดไทยประกำศครัง้สุดทำ้ยก่อน
วนัประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเขต และใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ประกำศจ ำนวนสมำชกิสภำเขตทีจ่ะท ำกำรเลอืกตัง้ในแต่ละเขต 

คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหำ้มของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็น
สมำชกิสภำเขต ให้น ำบทบญัญตัิมำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๕ และ
มำตรำ ๑๖ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำเขต ให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหำนคร 

กำรประกำศตำมวรรคสองและผลกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำเขตให้กระท ำเป็น
ประกำศกรุงเทพมหำนคร และประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

 
๓๔ กรณีมกีำรตัง้เขตเพิม่ขึ้น กรุงเทพมหำนครจะต้องจดัให้มกีำรเลือกตัง้สมำชิกสภำเขต

เพิม่ขึน้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ ๗๑ โดยด ำเนินกำรใหส้มำชกิสภำเขตบำงคนทีเ่ขตมกีำรเปลีย่นแปลง
ไปเป็นสมำชิกสภำเขตที่ตัง้ใหม่จนครบจ ำนวนตำมกฎหมำยก่อน สมำชิกสภำเขตที่เหลือก็ให้เป็น
สมำชกิสภำเขตของเขตทีต่ ัง้ใหม่อกีเขตหนึ่ง แลว้จดัใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเขตของเขตนัน้เพิม่ขึน้
ใหค้รบจ ำนวน (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๗๗/๒๕๒๙) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๔๓ 

มำตรำ ๗๒  อำยุของสภำเขตมกี ำหนดครำวละสีปี่นับแตว่นัเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
เขต 

เมื่ออำยุของสภำเขตสิน้สุดลง ใหจ้ดักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเขตขึน้ใหม่เป็นกำร
เลอืกตัง้ทัว่ไป ซึ่งต้องก ำหนดวนัเลอืกตัง้ภำยในหกสบิวนั นับแต่วนัที่อำยุของสภำเขต
สิน้สุดลง 

 

มำตรำ ๗๓  สมำชิกภำพของสมำชิกสภำเขตเริ่มแต่วนัเลือกตัง้ และอยู่ใน
ต ำแหน่งตำมอำยุของสภำเขต 

เมื่อต ำแหน่งสมำชกิสภำเขตในเขตใดว่ำงลงถงึกึง่จ ำนวนของสมำชกิสภำเขตที่
เขตนัน้จะมไีดต้ำมประกำศในมำตรำ ๗๑ วรรคหำ้ สมำชกิภำพของสภำเขตแห่งนัน้เป็น
อนัสิน้สุดลง และใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเขตขึน้ใหม่ ภำยในเก้ำสบิวนันับแต่มกีรณี
ดงักล่ำว๓๕ 

 

มำตรำ ๗๔  ใหส้ภำเขตเลอืกสมำชกิสภำเขตเป็นประธำนสภำเขตคนหนึ่ง และ
รองประธำนสภำเขตคนหนึ่ง โดยใหด้ ำรงต ำแหน่งทนัททีีไ่ดร้บัเลอืก 

ให้ผู้ ว่ ำ รำชกำรกรุ ง เทพมหำนครประกำศชื่ อประธำนสภำเขต และ 
รองประธำนสภำเขตผูไ้ดร้บัเลอืก 

ประธำนสภำเขต และรองประธำนสภำเขตด ำรงต ำแหน่งตำมวำระครำวละหนึ่งปี 

 

มำตรำ ๗๕  ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัเลอืกตัง้สมำชกิสภำเขต ใหผู้อ้ ำนวยกำรเขต
นัดประชุมสมำชกิสภำเขตเพื่อใหส้มำชกิไดม้ำประชุมเป็นครัง้แรก 

ให้สภำเขตก ำหนดใหม้กีำรประชุมสภำเขตอย่ำงน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ และจะ
ประชุมในวนัใด เวลำใด ใหเ้ป็นไปตำมมตขิองสภำเขต 

 

มำตรำ ๗๖  ผูอ้ ำนวยกำรเขต ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรเขต และหรอืผูท้ีผู่อ้ ำนวยกำรเขต
มอบหมำยมหีน้ำทีเ่ขำ้ประชุมสภำเขต และมสีทิธแิถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงควำมคดิเหน็
เกีย่วกบังำนในหน้ำทีต่่อทีป่ระชุมสภำเขต แต่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

 
๓๕ กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำเขตตำมมำตรำ ๗๓ เป็นกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำเขตขึ้นใหม่ทัง้คณะ

อันมีลักษณะเช่นเดียวกับกำรเลือกตัง้ทัว่ไปตำมมำตรำ ๗๒ วำระของสมำชิกสภำเขตที่เลือกตัง้ขึ้นใหม่
ดงักล่ำวจงึมกี ำหนดสีปี่นับแต่วนัเลอืกตัง้ใหม่ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๖๓/๒๕๓๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๔๔ 

มำตรำ ๗๗  ใหป้ระธำนสภำเขต และสมำชกิสภำเขตไดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่ง 
เงินค่ำ เบี้ยประชุม  และเงินตอบแทนอื่นตำมที่ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ 
จำกงบประมำณของกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๗๘  ให้ผู้อ ำนวยกำรเขตอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกบักำรประชุมและ
กจิกำรอื่นทีอ่ยู่ในอ ำนำจหน้ำทีข่องสภำเขต 

 

มำตรำ ๗๙  ใหส้ภำเขตมอี ำนำจหน้ำที ่ดงันี้ 
(๑) ใหข้อ้คดิเหน็และขอ้สงัเกตเกีย่วกบัแผนพฒันำเขตต่อผูอ้ ำนวยกำรเขตและ

สภำกรุงเทพมหำนคร 

(๒) จดัสรรงบประมำณเพื่อกำรพฒันำเขต  ทัง้นี้ ตำมที่ก ำหนดในขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหำนครว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณหรอืงบประมำณรำยจ่ำย 

(๓) สอดส่องและติดตำมดูแลกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขต เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่รำษฎร 

(๔) ให้ค ำแนะน ำหรอืขอ้สงัเกตต่อผูอ้ ำนวยกำรเขต เกี่ยวกบักำรปรบัปรุงหรอื
แกไ้ขกำรบรกิำรประชำชนภำยในเขต หำกผูอ้ ำนวยกำรเขตไม่ด ำเนินกำรใด ๆ โดยไม่แจง้
เหตุผลให้ทรำบ ให้สภำเขตแจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครพจิำรณำด ำเนินกำร
ต่อไป 

(๕) ใหค้ ำปรกึษำตำมทีผู่อ้ ำนวยกำรเขตรอ้งขอ 

(๖) แต่งตัง้คณะกรรมกำรเพื่อกระท ำกิจกำรหรอืพจิำรณำสอบสวนหรอืศกึษำ
เรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับกำรงำนของสภำเขต  ทัง้นี้  ตำมที่ก ำหนดในข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหำนครว่ำดว้ยกำรนัน้ 

(๗) หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยหรือที่สภำกรุงเทพมหำนคร
มอบหมำย 

ใหก้รุงเทพมหำนครจดัใหม้งีบประมำณเพื่อกำรพฒันำเขตตำมควำมเหมำะสม 
ซึง่กำรใชจ้่ำยงบประมำณดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำจดัสรรจำกสภำเขตตำม (๒) 

 

มำตรำ ๘๐  ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๓ มำตรำ ๒๔ มำตรำ ๒๖ (๑)
และ (๒) โดยขอลำออกต่อสภำเขต มำตรำ ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มำตรำ ๓๒ 
วรรคหนึ่ง มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๓๕ มำใชบ้งัคบัแก่สภำเขต สมำชกิสภำเขต 
รองประธำนสภำเขต และประธำนสภำเขต โดยอนุโลม 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๔๕ 

หมวด ๔ 

กำรรกัษำรำชกำรแทน และปฏบิตัริำชกำรแทน 

   
 

มำตรำ ๘๑๓๖  อ ำนำจหน้ำที่ในกำรสัง่หรือกำรปฏิบัติรำชกำรของรองผู้ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ใหเ้ป็นไปตำมทีผู่ว้ำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนครมคี ำสัง่มอบหมำย 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครไม่อำจปฏิบตัิรำชกำรได้ ให้รองผู้ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนครตำมล ำดบัทีผู่ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครจัดไวต้ำมมำตรำ ๕๕ 
เป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มรีองผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัิ
ร ำ ช ก ำ ร ไ ด้  ใ ห้ ป ลัด ก รุ ง เ ทพมหำนค ร เ ป็ นผู้ ร ัก ษ ำ ร ำ ชกำ ร แทน  ถ้ ำ ไ ม่ มี 
ปลดักรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบตัิรำชกำรได้ ให้น ำบทบญัญัติมำตรำ ๘๒ 
วรรคสอง มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตั ิหรอืกำรปฏบิตัริำชกำรทีผู่ว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครจะพึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ขอ้บญัญตัิ หรอืค ำสัง่ใด หรอืมติของคณะรฐัมนตรใีนเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตัิ หรอืค ำสัง่นัน้ หรอืมติของคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้มไิด้ก ำหนดใน
เรื่องกำรมอบอ ำนำจไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครจะมอบอ ำนำจโดยท ำ
เป็นหนังสอืให้รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้ปฏิบตัิรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครกไ็ด ้แต่ถ้ำจะมอบใหป้ลดักรุงเทพมหำนคร รองปลดักรุงเทพมหำนคร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หวัหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งมีฐำนะเป็นส ำนัก หรือ
ผูอ้ ำนวยกำรเขตปฏบิตัริำชกำรแทน ใหท้ ำเป็นค ำสัง่ และประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๘๒  ในกรณีที่มีรองปลัดกรุงเทพมหำนคร กำรสัง่หรือกำรปฏิบัติ
รำชกำรของรองปลดักรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมที่ปลดักรุงเทพมหำนครมีค ำสัง่
มอบหมำย 

 
๓๖ หลกักำรมอบอ ำนำจจะกระท ำไดก้็แต่โดยผูซ้ึ่งเป็นเจำ้ของอ ำนำจ โดยจะมผีลใหผู้ร้บัมอบ

อ ำนำจเป็นเพยีงผูใ้ชอ้ ำนำจนัน้แทน ผูม้อบอ ำนำจยงัคงเป็นผูท้รงอ ำนำจนัน้อยู่ ในกำรด ำเนินกำรตำมที่
ได้รบัมอบอ ำนำจมำนัน้ ผู้รบัมอบอ ำนำจเป็นเพยีงผูป้ฏิบตัริำชกำรแทนหำได้ท ำให้กลำยเป็นเจ้ำของ
อ ำนำจเสยีเองไม่ ด้วยเหตุนี้ ผู้รบัมอบอ ำนำจจึงมอิำจมอบอ ำนำจซึ่งมใิช่ของตนให้บุคคลอื่นปฏิบัติ
รำชกำรแทนต่อไปได้ เว้นแต่กฎหมำยจะบัญญัติให้ผู้รบัมอบอ ำนำจสำมำรถมอบอ ำนำจให้ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งอื่นได้ ดงัเช่นที่บญัญัติไว้ในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๕๖/๒๕๕๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๔๖ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งปลัดกรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบตัิ
รำชกำรได้ ให้รองปลัดกรุงเทพมหำนครเป็นผู้ร ักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีรองปลัด
กรุงเทพมหำนครหลำยคน ใหร้องปลดักรุงเทพมหำนครผูม้อีำวุโสตำมระเบยีบแบบแผน
ของทำงรำชกำรเ ป็นผู้ ร ักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ด ำ รงต ำแหน่งรองปลัด
กรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบตัิรำชกำรได้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
แต่งตัง้ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักหรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นซึง่มฐีำนะเป็นส ำนัก
คนใดคนหนึ่ง เป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่ปลัด
กรุงเทพมหำนครจะพึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ขอ้บญัญตัิ หรอืค ำสัง่ใด หรอืมติของคณะรฐัมนตรใีนเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตัิ หรอืค ำสัง่นัน้ หรอืมติของคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้มไิด้บญัญตัิใน
เรื่องกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น ปลดักรุงเทพมหำนครจะมอบอ ำนำจโดยท ำเป็น
หนังสอืใหร้องปลดักรุงเทพมหำนครเป็นผูป้ฏบิตัริำชกำรแทนปลดักรุงเทพมหำนครกไ็ด ้
แต่ถ้ำจะมอบใหผู้อ้ ำนวยกำรส ำนักหรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งมฐีำนะ
เป็นส ำนัก ผูอ้ ำนวยกำรเขต ผูอ้ ำนวยกำรกอง หวัหน้ำกอง หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำ
ปฏิบัติรำชกำรแทนในนำมปลัดกรุงเทพมหำนคร ให้ท ำเป็นค ำสัง่และประกำศ  
ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๘๓  ในกรณีที่มรีองผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก กำรสัง่หรอืกำรปฏิบตัริำชกำร
ของรองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักใหเ้ป็นไปตำมทีผู่อ้ ำนวยกำรส ำนักมคี ำสัง่มอบหมำย 

ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรส ำนักหรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้
ใหร้องผูอ้ ำนวยกำรส ำนักเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถ้ำมรีองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักหลำยคน 
ให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักผู้มอีำวุโสตำมระเบยีบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผู้รกัษำ
รำชกำรแทน ถ้ำไม่มีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้  
ให้ปลัดกรุงเทพมหำนครแต่งตัง้ผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำกอง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง
เทยีบเท่ำของส ำนักนัน้คนใดคนหนึ่งเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตั ิหรอืกำรปฏบิตัริำชกำรทีผู่อ้ ำนวยกำร
ส ำนักจะพงึปฏบิตัหิรอืด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิหรอื
ค ำสัง่ใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ขอ้บญัญตั ิหรอืค ำสัง่นัน้ หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้มไิดก้ ำหนดในเรื่องกำรมอบ
อ ำนำจไว้เ ป็นอย่ำงอื่น  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจะมอบอ ำนำจโดยท ำ เ ป็นหนังสือ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๔๗ 

ใหร้องผูอ้ ำนวยกำรส ำนักเป็นผูป้ฏบิตัริำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนักกไ็ด ้แต่ถำ้จะมอบให้
ผูอ้ ำนวยกำรเขต ผูอ้ ำนวยกำรกอง หวัหน้ำกอง หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำของส ำนักนัน้ 
ปฏิบัติรำชกำรแทนในนำมผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ให้ท ำ เ ป็นค ำสัง่และประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๘๔๓๗  ในกรณีทีม่ผีูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรเขต กำรสัง่หรอืกำรปฏบิตัริำชกำร
ของผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรเขตใหเ้ป็นไปตำมทีผู่อ้ ำนวยกำรเขตมคี ำสัง่มอบหมำย 

ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรเขตหรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้
ใหผู้ช้่วยผูอ้ ำนวยกำรเขตเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถ้ำมีผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรเขตหลำยคน 
ให้ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขตผู้มอีำวุโสตำมระเบยีบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผู้รกัษำ
รำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขตหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้  
ให้ปลัดกรุงเทพมหำนครแต่งตัง้ผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำกองหรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง
เทยีบเท่ำคนใดคนหนึ่ง เป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตั ิหรอืกำรปฏบิตัริำชกำรทีผู่อ้ ำนวยกำรเขต
จะพงึปฏบิตัหิรอืด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิหรอืค ำสัง่ใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบญัญัติ  
หรอืค ำสัง่นัน้ หรอืมติของคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้มไิด้ก ำหนดในเรื่องกำรมอบอ ำนำจ  
ไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ผูอ้ ำนวยกำรเขตจะมอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสอืใหผู้ช้่วยผูอ้ ำนวยกำรเขต
หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรของส ำนักงำนเขตปฏบิตัริำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรเขตกไ็ด้ 

 

มำตรำ  ๘๕  กำรสั ง่ ห รื อกำรปฏิบัติ ร ำชกำรของผู้ช่ วย เ ลขำ นุก ำ ร 
สภำกรุงเทพมหำนคร ใหเ้ป็นไปตำมทีเ่ลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครมคี ำสัง่มอบหมำย 

ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครหรอืมแีต่ไม่อำจ
ปฏบิตัริำชกำรได ้ใหผู้ช้่วยเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถำ้มี
ผูช้่วยเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครหลำยคน ใหป้ระธำนสภำกรุงเทพมหำนครมคี ำสัง่
มอบหมำยใหผู้ช้่วยเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 
ถ้ำไม่มีผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้  

 
๓๗ หวัหน้ำเขตสำมำรถมอบอ ำนำจใหผู้ช้่วยหวัหน้ำเขต หวัหน้ำงำน หรอืขำ้รำชกำรที่ด ำรง

ต ำแหน่งเทยีบเท่ำขึน้ไปเปรยีบเทยีบปรบัผูฝ่้ำฝืนขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนครแทนในนำมหวัหน้ำเขตได้
ตำมมำตรำ ๘๔ โดยไม่ขดัต่อมำตรำ ๓๗ (๔) แห่งประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ (ควำมเหน็
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒๗/๒๕๒๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๔๘ 

ให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครแต่งตัง้ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำ
กรุงเทพมหำนครผูม้อีำวุโสตำมระเบยีบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

 

มำตรำ ๘๖  กำรสัง่หรอืกำรปฏิบตัิรำชกำรของผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมที่เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีค ำสัง่
มอบหมำย 

ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรอืมแีต่
ไม่อำจปฏิบตัิรำชกำรได้ ให้ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้รกัษำ
รำชกำรแทน ถำ้มผีูช้่วยเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหลำยคน ใหผู้ว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครมคี ำสัง่มอบหมำยใหผู้ช้่วยเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครคนใด
คนหนึ่งเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มผีูช้่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบตัิรำชกำรได้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตัง้ขำ้รำชกำร 
ในส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครผู้มอีำวุโสตำมระเบยีบแบบแผน 
ของทำงรำชกำรเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

 

มำตรำ ๘๗  ในกรณีที่มีผู้ช่วยหัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร กำรสัง่หรือกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ช่วยหัวหน้ำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมที่หัวหน้ำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครมคี ำสัง่มอบหมำย 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ผู้ช่วยหัวหน้ำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน ถ้ำมผีู้ช่วยหวัหน้ำ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครหลำยคน ใหป้ระธำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตัง้ผู้ช่วยหวัหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำร
กรุงเทพมหำนครคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มผีูช้่วยหวัหน้ำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครหรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้ใหป้ระธำน
คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตัง้ขำ้รำชกำรในส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครผูม้อีำวุโสตำมระเบยีบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผูร้กัษำ
รำชกำรแทน 

 

มำตรำ ๘๘  ให้ผู้ร ักษำรำชกำรแทนตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 
มอี ำนำจหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัผูซ้ึง่ตนแทน 
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๒๔๙ 

ในกรณีที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดหรือผู้ร ักษำรำชกำรแทนผู้ด ำรงต ำแหน่งนัน้
มอบหมำยหรอืมอบอ ำนำจใหผู้ด้ ำรงต ำแหน่งอื่นปฏบิตัริำชกำรแทน ใหผู้ป้ฏบิตัริำชกำรแทน
มอี ำนำจหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัผูซ้ึง่มอบหมำยหรอืมอบอ ำนำจ 

ในกรณีที่มีกฎหมำยอื่นแต่งตัง้ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดเป็นกรรมกำรหรือให้มี
อ ำนำจหน้ำทีอ่ย่ำงใด ใหผู้ร้กัษำรำชกำรแทนหรอืผูป้ฏบิตัริำชกำรแทนท ำหน้ำทีก่รรมกำร
หรอืมอี ำนำจหน้ำที่เช่นเดยีวกบัผูด้ ำรงต ำแหน่งนัน้ในระหว่ำงทีร่กัษำรำชกำรแทนหรอื
ปฏบิตัริำชกำรแทนดว้ย แลว้แต่กรณี 

 

หมวด ๕ 

อ ำนำจหน้ำทีข่องกรุงเทพมหำนคร 

   
 

มำตรำ ๘๙๓๘  ภำยใต้บงัคบัแห่งกฎหมำยอื่น ให้กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจ
หน้ำทีด่ ำเนินกจิกำรในเขตกรุงเทพมหำนครในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  ทัง้นี้  ตำมข้อบัญญัติ
กรุ ง เทพมหำนคร และตำมกฎหมำยอื่ นที่ก ำหนดให้ เ ป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ
กรุงเทพมหำนคร 

(๒) กำรทะเบยีนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(๓) กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

(๔) กำรรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง 

(๕) กำรผงัเมอืง 

(๖) กำรจดัใหม้แีละบ ำรุงรกัษำทำงบก ทำงน ้ำ และทำงระบำยน ้ำ 

(๗)๓๙ กำรจดักำรจรำจรและกำรวศิวกรรมจรำจร 

 
๓๘ กำรทีก่รุงเทพมหำนครก่อสรำ้งโรงงำนซ่อมบ ำรุงนอกเขตพืน้ที่กรุงเทพมหำนครเพื่อซ่อม

บ ำรุงยำนพำหนะของกรุงเทพมหำนครนัน้ เป็นกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีบ่รหิำรงำนภำยในของ
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมใิช่กำรจดัใหม้บีรกิำรสำธำรณะนอกเขตเพื่อประโยชน์ของประชำชนภำยในเขต
กรุงเทพมหำนคร ตำมมำตรำ ๘๙ กรุงเทพมหำนครจึงสำมำรถด ำเนินกิจกำรดังกล่ำวนอกเขต
กรุงเทพมหำนครได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙๑๐/๒๕๔๗) 

๓๙ มำตรำ ๘๙ วรรคหนึ่ง (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กรุงเทพมหำนคร(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (มตี่อหน้ำถดัไป) 
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๒๕๐ 

(๗/๑)๔๐ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนสถำนีต ำรวจ และหน่วยงำนอื่นในกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีต่ำม (๑) และ (๗) 

(๘) กำรขนส่ง 

(๙) กำรจดัใหม้แีละควบคุมตลำด ท่ำเทยีบเรอื ท่ำขำ้มและทีจ่อดรถ 

(๑๐) กำรดแูลรกัษำทีส่ำธำรณะ 

(๑๑) กำรควบคุมอำคำร 

(๑๒) กำรปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออดัและจดักำรเกีย่วกบัที่อยู่อำศยั 

(๑๓) กำรจดัใหม้แีละบ ำรุงรกัษำสถำนทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 

(๑๔) กำรพฒันำและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

(๑๔ ทว)ิ๔๑ บ ำรุงรกัษำศลิปะ จำรตีประเพณี ภูมปัิญญำทอ้งถิน่ และวฒันธรรม
อนัดขีองทอ้งถิน่ 

(๑๕) กำรสำธำรณูปโภค 

(๑๖) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมยัครอบครวั และกำรรกัษำพยำบำล 

(๑๗) กำรจดัใหม้แีละควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 

(๑๘)๔๒ กำรควบคุมกำรเลีย้งสตัว์ 
(๑๙) กำรจดัใหม้แีละควบคุมกำรฆำ่สตัว ์

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๓๙) 

กำรส่งมอบงำนใหก้รุงเทพมหำนครด ำเนินกำรต่อมเีฉพำะสญัญำณไฟจรำจรและอุปกรณ์อื่นที่ใช้
ในกำรด ำเนินงำนจรำจร ซึง่สญัญำณไฟจรำจรและทรพัยส์นิอื่นกอ็ำจมอบใหก้รุงเทพมหำนครรบัไปใชไ้ด้ ไม่
จ ำเป็นตอ้งตรำเป็นพระรำชบญัญตั ิส่วนคดอีนัเกดิจำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรจดัระบบ
กำรจรำจรทำงบก หำกจะให้กรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรต่อก็ต้องมอบอ ำนำจให้กรุงเทพมหำนครเป็น
คู่ควำมแทน (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๐๘/๒๕๒๙) 

๔๐ มำตรำ ๘๙ วรรคหนึ่ ง (๗/๑) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร  
กรุงเทพมหำนคร(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔๑ มำตรำ ๘๙ (๑๔ ทว)ิ เพิม่โดยพระรำชบญัญัตริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๒ พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนครฯ ไม่ได้ใหอ้ ำนำจตรำขอ้บญัญตัิ
เพื่อเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบักำรควบคุมกำรเลี้ยงสตัว์ได้  แม้จะมบีทบญัญัติก ำหนดเกี่ยวกับ
ค่ำธรรมเนียมไว้ บทบัญญัติดังกล่ำวก็ใช้กับกรณีที่มีบทกฎหมำยอื่นให้อ ำนำจในกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมไวแ้ลว้ กรุงเทพมหำนครจงึไม่อำจตรำขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนครเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียม
ดงักล่ำวได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๗/๒๕๑๙) 
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๒๕๑ 

(๒๐) กำรควบคุมควำมปลอดภยั ควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและกำรอนำมยัใน
โรงมหรสพ และสำธำรณสถำนอื่น ๆ 

(๒๑)๔๓ กำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำของชำติ รวมทัง้
ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรจดักำรศกึษำ(๒๒) กำรสำธำรณูปกำร 

(๒๓) กำรสงัคมสงเครำะห ์

(๒๔) กำรส่งเสรมิกำรกฬีำ 

(๒๕) กำรส่งเสรมิกำรประกอบอำชพี 

(๒๖)๔๔ กำรพำณิชยข์องกรุงเทพมหำนคร 

(๒๗) หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยระบุให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด นำยอ ำเภอ เทศบำลนคร หรือตำมที่คณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมอบหมำย หรือที่กฎหมำยระบุเป็นหน้ำที่ของ
กรุงเทพมหำนคร 

บรรดำอ ำนำจหน้ำทีใ่ดซึง่เป็นของรำชกำรส่วนกลำงหรอืรำชกำรส่วนภูมภิำคจะ
มอบให้กรุงเทพมหำนครปฏิบัติก็ได้ โดยให้ท ำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง 
ขอ้บงัคบั หรอืประกำศ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ท ำเป็นขอ้บงัคบัหรือประกำศต้องได้รบั
ควำมเหน็ชอบจำกรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 

มำตรำ ๙๐ ๔๕  ในกำรปฏิบัติห น้ำที่ตำมมำตรำ ๘๙ ให้ผู้ ว่ ำ รำชกำร
กรุงเทพมหำนคร รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปลดักรุงเทพมหำนคร รองปลดั
กรุงเทพมหำนคร หวัหน้ำส่วนรำชกำรทีเ่ป็นส ำนักหรอืเทยีบเท่ำส ำนัก ผูอ้ ำนวยกำรเขต 

 
๔๓ มำตรำ ๘๙ วรรคหนึ่ง (๒๑) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำร 

กรุงเทพมหำนคร(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๔ กรุงเทพมหำนครเป็นรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ สถำนธนำนุบำลซึง่เป็นหน่วยย่อยของกรุงเทพมหำนคร 

จงึเป็นรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ดว้ย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๓๙/๒๕๔๘) 
๔๕ มำตรำ ๙๐ บญัญตัใิหผู้ด้ ำรงต ำแหน่งในกรุงเทพมหำนครเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งตำม

มำตรำ ๘๙ กำรปฏบิตัหิน้ำที่ดงักล่ำวตอ้งอยู่ภำยใตบ้งัคบัแห่งกฎหมำยอื่น เมื่อพระรำชบญัญตัคิวบคุม
อำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญตัใิหค้ณะกรรมกำรเปรยีบเทยีบคดคีวำมผดิไวเ้ป็นพเิศษโดยเฉพำะ พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนครจึงไม่อำจใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๙๐ เปรียบเทียบคดีควำมผิดตำม
พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำรฯ ได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๕/๒๕๓๔)  

อ ำนำจเปรียบเทียบปรับตำมมำตรำ  ๙๐ วรรคสำม พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจ
เปรยีบเทยีบก ำหนดค่ำปรบัเฉพำะในกรณีที่มกีำรจบักุมผูก้ระท ำควำมผดิในระหว่ำงเขำ้ไปในอำคำรหรอื
บรเิวณทีต่ ัง้อำคำรตำมมำตรำ ๙๐ วรรคสอง เท่ำนัน้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๙๕/๒๕๒๙) 
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๒๕๒ 

ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรเขต และขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ทีผู่ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
แต่งตัง้ เป็นพนักงำนเจำ้หน้ำทีส่ ำหรบัปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว และใหม้ฐีำนะเป็นพนักงำน
ฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจ ตำมควำมหมำยของประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่งมอี ำนำจเขำ้ไปในอำคำรหรอืบรเิวณทีต่ัง้
อำคำรทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่ำมกีำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืขอ้บญัญตัดิงักล่ำว 
ในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำท ำกำรของสถำนที่นัน้  
และเพื่อกำรนี้ให้มอี ำนำจสอบถำมขอ้เทจ็จรงิหรอืสัง่ใหแ้สดงเอกสำรหรอืหลกัฐำนอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจำกบุคคลทีอ่ยู่หรอืท ำงำนในสถำนทีน่ัน้ และใหม้อี ำนำจยดึหรอือำยดัเอกสำร 
หลกัฐำน ยำนพำหนะ หรอืสิง่ใด ๆ ที่เกี่ยวกบักำรกระท ำควำมผดิ รวมทัง้ให้มอี ำนำจ
จบักุมผูก้ระท ำควำมผดิไดด้ว้ย 

ในกรณีที่มีกำรจับกุมผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคสอง ถ้ำผู้ว่ ำรำชก ำร
กรุงเทพมหำนคร ปลดักรุงเทพมหำนคร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่น ซึ่งมีฐำนะเป็นส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรเขต แล้วแต่กรณี เห็นว่ำผู้ต้องหำ 
ไม่ควรได้รบัโทษจ ำคุกให้มีอ ำนำจเปรียบเทียบก ำหนดค่ำปรบัได้ เมื่อผู้ต้องหำช ำระ
ค่ำปรบัตำมจ ำนวนที่พนักงำนเจำ้หน้ำทีด่งักล่ำวก ำหนดภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีม่ี
กำรเปรยีบเทยีบ ใหถ้อืว่ำคดเีลกิกนั 

ถ้ำผู้ต้องหำไม่ยอมตำมที่ปรับ หรือเมื่อยอมแล้วไม่ช ำระค่ำปรับภำยใน
ก ำหนดเวลำดงักล่ำว ให้ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
แต่งตัง้มอี ำนำจในกำรสอบสวนและมฐีำนะเป็นพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำย
วธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

เงนิค่ำปรบัตำมมำตรำนี้ใหเ้ป็นรำยไดข้องกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๙๑  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รองผู้ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำรประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำร 
รองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร ประธำนที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำ และข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร เป็นเจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

มำตรำ ๙๒  กรุงเทพมหำนครอำจใหบ้รกิำรแก่เอกชน ส่วนรำชกำร หน่วยงำน
ของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืรำชกำรส่วนทอ้งถิน่โดยเรยีกค่ำบรกิำรได ้โดยตรำเป็นขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหำนคร 
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๒๕๓ 

มำตรำ ๙๓  กรุงเทพมหำนครอำจด ำเนินกจิกำรนอกเขตกรุงเทพมหำนครได ้เมื่อ 

(๑) กำรนัน้จ ำเป็นต้องกระท ำและเป็นกำรที่เกี่ยวเนื่องกบักิจกำรที่ด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครหรือเป็นประโยชน์แก่ประชำชนใน
กรุงเทพมหำนคร และ 

(๒) ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกสภำกรุงเทพมหำนคร และ 

(๓) ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด รำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือ 
ส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๙๔  กรุงเทพมหำนครอำจท ำกิจกำรร่วมกบับุคคลอื่นโดยก่อตัง้บรษิทั
หรอืถอืหุน้ในบรษิทัได ้เมื่อ 

(๑)๔๖ บริษัทนัน้มีวัตถุประสงค์เฉพำะกิจกำรเป็นสำธำรณูปโภค แต่ทัง้นี้   
ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจกำรที่กรุ ง เทพมหำนครได้กระท ำอยู่ แล้วก่อนวันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั และ 

(๒) กรุงเทพมหำนครตอ้งถอืหุน้เป็นมลูค่ำเกนิรอ้ยละหำ้สบิของทุนทีบ่รษิทันัน้
จดทะเบยีนไว ้ในกรณีที่มกีรุงเทพมหำนคร ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ 
หรอืรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ถอืหุน้อยู่ในบรษิทัเดยีวกนั ใหน้ับหุน้ทีถ่อืนัน้รวมกนั และ 

(๓) สภำกรุงเทพมหำนครมมีติให้ควำมเหน็ชอบด้วยคะแนนเสยีงเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครทัง้หมด และ 

(๔) ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นที่กรุงเทพมหำนครถืออยู่ต้องได้รับอนุมัติจำก 
สภำกรุงเทพมหำนคร 

 

 
๔๖ กรณีกรุงเทพมหำนครจะท ำกิจกำรร่วมกับบรษิัท ก. ได้เพียงใด จะต้องพจิำรณำจำก

ข้อเท็จจริงว่ำกิจกำรที่จะท ำนัน้ได้กระท ำอยู่แล้วก่อนวนัที่พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กรุงเทพมหำนครฯ ใช้บังคับ ซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นตำมมำตรำ ๙๔ (๑) หรือไม่เท่ำนัน้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙๙/๒๕๓๙) 

ค ำว่ำ “กิจกำรสำธำรณูปโภค” มุ่งหมำยถึงกำรด ำเนินกำรกิจกำรอันเป็นกำรให้บริกำร
สำธำรณูปโภคแก่ประชำชน กำรที่กรุงเทพมหำนครจะมอบหมำยให้บริษัทกรุงเทพธนำคม จ ำกัด 
ก่อสร้ำงอำคำรที่ท ำกำรของหน่วยงำนในสงักัดกรุงเทพมหำนคร ถนน หรอืสะพำน กำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวบรษิทัมฐีำนะเป็นเพยีงผู้รบัเหมำก่อสรำ้งเท่ำนัน้ มใิช่เป็นกำรประกอบกจิกำรสำธำรณูปโภค
ตำมมำตรำ ๙๔ (๑) (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๖๔/๒๕๕๔) 
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๒๕๔ 

มำตรำ ๙๕๔๗  ถ้ำกิจกำรใดอยู่ภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร 
กรุงเทพมหำนครอำจด ำเนินกำรนัน้ร่วมกบัส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ 
หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นได้โดยจัดตัง้เป็นองค์กำรเรียกว่ำ สหกำร มีฐำนะเป็น 
นิติบุคคล และมีคณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยผู้แทนของกรุงเทพมหำนคร  
ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิและรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้แต่กรณี 

กำรจดัตัง้สหกำรจะกระท ำไดโ้ดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ในพระรำชกฤษฎีกำนัน้
ให้ก ำหนดชื่ออ ำนำจหน้ำที่  และวิธีด ำเนินงำน เมื่อจะยุบเลิกสหกำรให้ตรำเป็น 
พระรำชกฤษฎกีำ และใหร้ะบุวธิจีดักำรทรพัยส์นิไวด้ว้ย 

 

มำตรำ ๙๖  ในกรณีจ ำเป็น กรุงเทพมหำนครอำจมอบใหเ้อกชนกระท ำกิจกำร 
ซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำทีข่องกรุงเทพมหำนครและเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร หรอื
ค่ำตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนกรุงเทพมหำนครได้ แต่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก 
สภำกรุงเทพมหำนคร และรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเสยีก่อน 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรใหก้ระท ำกจิกำรตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไป
ตำมระเบยีบกรุงเทพมหำนคร ซึ่งได้รบัควำมเห็นชอบจำกสภำกรุงเทพมหำนคร และ
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

สทิธใินกำรกระท ำกจิกำรตำมวรรคหนึ่ง เป็นสทิธเิฉพำะตวัจะโอนไปมไิด้ 
 

หมวด ๖ 

ขอ้บญัญตั ิ

   
 

มำตรำ ๙๗๔๘  ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนครจะตรำขึน้ไดโ้ดยควำมเหน็ชอบของ
สภำกรุงเทพมหำนคร ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

 
๔๗ กรณีกำรด ำเนินกจิกำรขนส่งของกรุงเทพมหำนครซึ่งกรุงเทพมหำนครจะด ำเนินกิจกำร

ร่วมกบัหน่วยงำนอื่นตำมมำตรำ ๙๕ ถ้ำกจิกำรที่จะกระท ำนัน้มลีกัษณะทีจ่ะต้องด ำเนินกจิกำรนอกเขต
กรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ  ๙๓ กรุงเทพมหำนครก็จะต้องได้ร ับควำมเห็นชอบจำกสภำ
กรุงเทพมหำนครและไดร้บัควำมยนิยอมจำกผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั รำชกำรส่วนทอ้งถิน่หรอืส่วนรำชกำรที่
เกีย่วขอ้งดว้ย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๖๙/๒๕๔๑) 

๔๘ ข้อบัญญัติกรุ ง เทพมหำนครซึ่ งออกตำมมำตรำ  ๙๗ ก ำหนดให้ผู้ว่ ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครก ำหนดอตัรำค่ำบรกิำรจึงเป็นอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครโดยเฉพำะ   
กำรทีอ่อกระเบยีบกรุงเทพมหำนครก ำหนดใหป้ลดักรุงเทพมหำนครมอี ำนำจพจิำรณำสัง่กำรเป็นกรณี ๆ 
ตำมข้อบัญญัติดังกล่ำวจึงไม่สอดคล้องกับกฎหมำยที่ เ ป็นบทอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๙๗  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๐/๒๕๔๖) 
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๒๕๕ 

(๑) เพื่อปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำทีข่องกรุงเทพมหำนคร 

(๒) เมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจตรำเป็นข้อบญัญัติ
กรุงเทพมหำนคร 

(๓) กำรด ำเนินกำรพำณิชยข์องกรุงเทพมหำนคร 

(๔)๔๙ กำรคลงั กำรงบประมำณ กำรเงนิ กำรทรพัย์สนิ กำรจดัหำผลประโยชน์
จำกทรพัยส์นิ กำรจำ้ง และกำรพสัดุ 

ในข้อบญัญัติกรุงเทพมหำนครจะก ำหนดโทษผู้ละเมิดข้อบญัญัติไว้ด้วยก็ได้  
แต่มใิหก้ ำหนดโทษจ ำคุกเกนิหกเดอืน และหรอืปรบัเกนิหนึ่งหมื่นบำท 

 

มำตรำ ๙๘๕๐  ร่ำงขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนครจะเสนอไดก้แ็ต่โดยผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร หรือรำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในเขต
กรุงเทพมหำนครตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเขำ้ชื่อเสนอขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ ในกรณีสมำชกิ
สภำกรุงเทพมหำนครเป็นผู้เสนอต้องมีสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครลงนำมรับรอง  
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในหำ้ของจ ำนวนสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครทัง้หมด 

ร่ ำ งข้อบัญญัติก รุ ง เทพมหำนครที่ เ กี่ ย วด้ ว ยกำร เ งิน  สมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนครจะเสนอไดก้ต็่อเมื่อมคี ำรบัรองของผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๙๙  ร่ำงขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนครทีเ่กี่ยวดว้ยกำรเงนิ หมำยควำมถงึ
ร่ำงขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนครว่ำดว้ยขอ้ควำมต่อไปนี้ทัง้หมดหรอืแต่ขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

(๑) กำรตัง้ขึ้นหรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือผ่อนหรือ  
วำงระเบยีบกำรบงัคบัอนัเกีย่วกบัภำษอีำกร 

 
๔๙ เมื่อกจิกำรเกี่ยวกบักำรรบัเงนิ กำรเบกิจ่ำยเงนิกำรเก็บรกัษำเงนิ กำรน ำส่งเงนิ และกำร

ตรวจเงนิ ตำมมำตรำ ๙๗ (๔) ได้ออกเป็นขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหำนครแล้ว และข้อบญัญัตนิัน้ได้มอบ
อ ำนำจใหผู้ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครก ำหนดเป็นระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัเพื่อปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำม
กฎหม ำย  ผู้ ว่ ำ ร ำ ช ก ำ ร ก รุ ง เ ทพมห ำนคร จึ ง มี อ ำ น ำ จ อ อก ร ะ เ บี ย บห รือ ข้ อ บั ง คับ ไ ด้   
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๓๘/๒๕๒๙) 

๕๐ มำตรำ ๙๘ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครจงึสำมำรถแปรญตัตริ่ำงขอ้บญัญตัดิงักล่ำว
ในทำงที่ เ ป็นกำรลดรำยจ่ำยได้  หรือถ้ำจะตัง้รำยจ่ำยขึ้นใหม่หรือ เพิ่มรำยจ่ำยก็ต้องเสนอ 
แปรญัตติขอให้ลดรำยจ่ำยไปด้วย และต้องอยู่ภำยในวงเงินที่จะขอลด รวมทัง้มีสมำชิกรบัรองสี่คน  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๐๔/๒๕๓๘) 
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๒๕๖ 

(๒) กำรจัดสรร รับ รักษำ หรือจ่ำยเงินของกรุงเทพมหำนคร หรือกำรโอน
งบประมำณรำยจ่ำยของกรุงเทพมหำนคร 

(๓) กำรกูเ้งนิ กำรค ้ำประกนั หรอืกำรใชเ้งนิกู้ 
(๔) กำรคลงั กำรงบประมำณ กำรเงนิ กำรทรพัยส์นิ กำรจดัหำผลประโยชน์จำก

ทรพัยส์นิ กำรจำ้งและกำรพสัดุ 
(๕) กำรพำณิชยข์องกรุงเทพมหำนคร 

(๖) กำรออกพนัธบตัรของกรุงเทพมหำนคร 

ในกรณีเป็นที่สงสยัว่ำร่ำงขอ้บญัญตัิใดเป็นร่ำงขอ้บญัญตัิเกี่ยวด้วยกำรเงนิที่
จะต้องมีค ำรับรองของผู้ว่ ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือไม่  ให้ประธำนสภำ
กรุงเทพมหำนครเป็นผูว้นิิจฉยั 

มำตรำ ๑๐๐  เมื่ อสภำกรุ ง เทพมหำนครได้พิจำรณำร่ ำงข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหำนครและลงมติเห็นชอบแล้วให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครส่งให้ 
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภำกรุงเทพมหำนครมีมติ
เหน็ชอบ และใหผู้ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครลงนำมในร่ำงขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนคร 
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำกรุงเทพมหำนครแล้วประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
เพื่ อใช้บังคับเ ป็นกฎหมำยภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ ำงข้อบัญญัติ 
จำกประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๑๐๑  ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครไม่เห็นชอบด้วยกับ 
สภำกรุงเทพมหำนคร ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครส่งร่ำงขอ้บญัญตัินัน้พร้อมด้วย
เหตุผลที่ไม่ เห็นชอบด้วยให้สภำกรุงเทพมหำนครภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครได้รบัร่ำงข้อบญัญัติจำกประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร
เพื่อให้สภำกรุงเทพมหำนครพิจำรณำใหม่ ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครไม่ส่งให้ 
สภำกรุงเทพมหำนครภำยในเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
เห็นชอบด้วย และให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครลงนำมในร่ำงข้อบญัญัตินัน้แทน 
ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแลว้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เพื่อใชบ้งัคบัเป็นกฎหมำย 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครไม่ เห็นชอบด้วยและส่งให้สภำ
กรุงเทพมหำนครพจิำรณำใหม่ สภำกรุงเทพมหำนครจะยกขึ้นพจิำรณำใหม่ได้ต่อเมื่อ
เวลำได้ล่วงพ้นไปสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครส่งกลับให้ 
สภำกรุงเทพมหำนคร นอกจำกร่ำงข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครที่เกี่ยวด้วยกำรเงิน  
สภำกรุงเทพมหำนครอำจยกขึน้พจิำรณำใหม่ไดท้นัท ี
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๒๕๗ 

ในกรณีทีส่ภำกรุงเทพมหำนครมมีตยินืยนัร่ำงเดมิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกสภำกรุ ง เทพมหำนครทั ้งหมด ให้ประธำนสภำ
กรุงเทพมหำนครส่งร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำวให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งผู้ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนครต้องด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๑๐๐ ถ้ำผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครไม่ด ำเนินกำรตำมก ำหนด ใหป้ระธำนสภำกรุงเทพมหำนครลงนำมใน
ร่ำงขอ้บญัญตัินัน้แทนผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแล้วประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เพื่อใชบ้งัคบัเป็นกฎหมำย 

 

มำตรำ ๑๐๒  ร่ำงข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครที่สภำกรุงเทพมหำนคร 
ไม่เหน็ชอบดว้ยใหเ้ป็นอนัตกไป ยกเวน้ร่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย 

ร่ำงขอ้บญัญตัทิีต่กไปตำมวรรคหนึ่ง ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรอืสมำชกิ
สภำกรุงเทพมหำนครจะเสนอใหม่ได้เมื่ อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สภำ
กรุงเทพมหำนครไม่เหน็ชอบดว้ยกบัร่ำงขอ้บญัญตันิัน้ 

 

มำตรำ ๑๐๓  งบประมำณรำยจ่ำยของกรุงเทพมหำนครให้ท ำเป็นขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหำนครซึ่งผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผูเ้สนอ ถ้ำขอ้บญัญตังิบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณออกไม่ทนัปีงบประมำณใหม่ ให้ใช้ขอ้บญัญตังิบประมำณ
รำยจ่ำยในปีงบประมำณทีแ่ลว้นัน้ไปพลำงก่อน 

ถ้ำปีใดจ ำนวนเงนิซึ่งได้ก ำหนดไวต้ำมขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณไม่พอส ำหรับกำรใช้จ่ำยประจ ำปีก็ดี  หรือมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องตัง้
งบประมำณรำยจ่ำยขึ้นใหม่ในระหว่ำงปีก็ดี ให้ท ำเป็นข้อบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำย
เพิม่เตมิ 

 

มำตรำ ๑๐๔  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๐๖ ในกรณีที่สภำกรุงเทพมหำนคร
เห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ให้สภำกรุงเทพมหำนครเลือก
คณะกรรมกำรวสิำมญัตำมมำตรำ ๓๙ เพื่อพจิำรณำร่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยนัน้
ตำมข้อบงัคบัของสภำกรุงเทพมหำนคร และให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครลงนำม 
และประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเพื่อใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๐๕  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๑๐๖ ในกรณีทีส่ภำกรุงเทพมหำนครไม่เห็นด้วย
กับร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ให้สภำกรุงเทพมหำนครตัง้สมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนครจ ำนวนแปดคน และผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครตัง้บุคคลซึ่งมไิดเ้ป็น
สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครจ ำนวนเจด็คน ประกอบเป็นคณะกรรมกำรร่วมเพื่อพจิำรณำ
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๒๕๘ 

หำข้อยุติควำมขดัแย้งในสำระส ำคญัที่บญัญตัิไว้ในร่ำงขอ้บญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำย 
แล้วรำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อสภำกรุงเทพมหำนครภำยในสิบวันนับแต่วันที่ 
สภำกรุงเทพมหำนครตัง้คณะกรรมกำรร่วม 

ถำ้สภำกรุงเทพมหำนครยงัไม่เหน็ดว้ยกบัผลกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรร่วม
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครทัง้หมด  
ให้ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเป็นอันตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยในปีงบประมำณปีที่แล้วนัน้ไปพลำงก่อน ในกรณีเช่นว่ำนี้ ให้รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยสัง่ยุบสภำกรุงเทพมหำนครถ้ำมีข้อเสนอของผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๑๐๖  ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณและ 
ร่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ สภำกรุงเทพมหำนครจะตอ้งพจิำรณำใหเ้สรจ็
ภำยในสีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีส่ภำกรุงเทพมหำนครไดพ้จิำรณำร่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณ
รำยจ่ำยนัน้เป็นครัง้แรก 

ถ้ำสภำกรุงเทพมหำนครพจิำรณำร่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยนัน้ไม่เสรจ็
ภำยในเวลำที่ก ำหนดดงักล่ำวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำสภำกรุงเทพมหำนครได้ให้ควำม
เห็นชอบในร่ำงขอ้บญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำยนัน้ และให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
ลงนำมและประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเพื่อใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๐๗  ในกรณีที่สภำกรุงเทพมหำนครสิ้นอำยุหรือมีกำรยุบสภำ
กรุงเทพมหำนคร บรรดำร่ำงขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนครทีส่ภำกรุงเทพมหำนครยงัมไิด้
ให้ควำมเห็นชอบ หรือที่สภำกรุงเทพมหำนครให้ควำมเห็นชอบแล้ว แต่ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครยงัมไิด้ลงนำมและประกำศใช้เป็นกฎหมำยภำยในสำมสิบวนันับแต่ 
วนัรบัร่ำงขอ้บญัญตัจิำกประธำนสภำกรุงเทพมหำนครใหเ้ป็นอนัตกไป 

 

มำตรำ ๑๐๘  ในระหว่ำงที่ไม่มสีภำกรุงเทพมหำนคร หรอืในกรณีฉุกเฉินที่มี
ควำมจ ำเป็นรีบด่วนในอันจะรักษำควำมปลอดภัยสำธำรณะหรือป้องปัดภัยพิบัติ
สำธำรณะและจะเรียกประชุมสภำกรุงเทพมหำนครให้ทันท่วงทีมิได้ ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครโดยอนุมตัริฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจะออกขอ้ก ำหนดกรุงเทพ
มหำนครให้ใช้บงัคบัดงัเช่นขอ้บญัญตัิ และเมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้
บงัคบัได ้
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๒๕๙ 

ในกำรประชุมสภำกรุ ง เทพมหำนครครำวต่ อ ไป  ให้น ำข้อก ำหนด
กรุงเทพมหำนครนัน้เสนอต่อสภำกรุงเทพมหำนครเพื่ออนุมตั ิถ้ำสภำกรุงเทพมหำนคร
อนุมตัิแล้ว ให้ขอ้ก ำหนดกรุงเทพมหำนครนัน้ใช้บงัคบัเป็นขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหำนคร
ต่อไป ถำ้สภำกรุงเทพมหำนครไม่อนุมตั ิใหข้อ้ก ำหนดกรุงเทพมหำนครนัน้เป็นอนัตกไป 
แต่ทัง้นี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจกำรที่ได้กระท ำไปในระหว่ำงที่ใช้ข้อก ำหนด
กรุงเทพมหำนครนัน้ 

กำรอนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อก ำหนดกรุ งเทพมหำนคร ให้ผู้ว่ ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ ในกรณีไม่อนุมตัใิหม้ผีลตัง้แต่วนัถดัจำก
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

หมวด ๗ 

กำรคลงัและทรพัยส์นิของกรุงเทพมหำนคร 

   
 

มำตรำ ๑๐๙  ภำษีบ ำรุงทอ้งที ่ภำษีโรงเรอืน และทีด่นิ ภำษีป้ำย อำกรกำรฆ่ำสตัว์ 
และผลประโยชน์อื่นอนัเนื่องในกำรฆ่ำสตัว์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ใหก้รุงเทพมหำนคร
จดัเกบ็เป็นรำยไดข้องกรุงเทพมหำนครตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๑๑๐  ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถหรอืรถยนต์ หรอืล้อเลื่อนที่จดัเก็บได ้
ในเขตกรุงเทพมหำนครใหเ้ป็นรำยไดข้องกรุงเทพมหำนครตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๑๑๑  ให้กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเก็บภำษีบ ำรุง
กรุงเทพมหำนคร ส ำหรบัน ้ำมนัเบนซินและน ้ำมนัที่คล้ำยกัน น ้ำมนัดีเซลและน ้ำมนัที่
คลำ้ยกนั และก๊ำซปิโตรเลยีม ซึง่สถำนกำรคำ้ปลกีในเขตกรุงเทพมหำนครเป็นผูจ้ ำหน่ำย
ไดไ้ม่เกนิลติรละหำ้สตำงค์ รำคำขำยปลกีทีสู่งเพิม่ขึน้ไม่เกนิจ ำนวนภำษทีีเ่รยีกเกบ็ตำม
มำตรำนี้ไม่ถอืว่ำเป็นกำรตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรก ำหนดรำคำสนิคำ้และป้องกนั
กำรผกูขำด 

 

มำตรำ ๑๑๒๕๑  กรุงเทพมหำนครมอี ำนำจออกข้อบญัญัติเพื่อเก็บภำษีอำกร
และค่ำธรรมเนียมเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละสิบของภำษีและค่ำธรรมเนียมประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรอืทุกประเภท ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ภำษธีุรกจิเฉพำะตำมประมวลรษัฎำกร 

 
๕๑ มำตรำ ๑๑๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๒๖๐ 

(๒) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสุรำ 

(๓) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในกำรเล่นกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรพนัน 

ในกำรเสยีภำษอีำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้ เศษของหนึ่งบำทใหต้ดัทิง้ 

ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้  ให้ถือเ ป็นภำษีอำกรและ
ค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๑๑๒ ทวิ๕๒  กรุ ง เทพมหำนครมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติ เ ก็บ
ภำษีมูลค่ำเพิม่ โดยใหก้ ำหนดเป็นอตัรำภำษีมลูค่ำเพิม่ เพิม่ขึน้จำกอตัรำทีเ่รยีกเกบ็ตำม
ประมวลรษัฎำกร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรษัฎำกรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มในอตัรำร้อยละศูนย์ 
ใหก้รุงเทพมหำนครเกบ็ในอตัรำรอ้ยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎำกรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำ เพิ่ม ในอัตรำอื่ น  
ใหก้รุงเทพมหำนครเกบ็หนึ่งในเกำ้ของอตัรำภำษมีลูค่ำเพิม่ทีเ่รยีกเกบ็ตำมประมวลรษัฎำกร 

ภำษมีลูค่ำเพิม่ตำมมำตรำนี้ ใหถ้อืเป็นภำษมีลูค่ำเพิม่ตำมประมวลรษัฎำกร 

 

มำตรำ ๑๑๓  กิจกำรใดที่กฎหมำยมอบหน้ำที่ให้เทศบำลเป็นเจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำร ถ้ำกิจกำรนัน้อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครใหก้รุงเทพมหำนครเป็นเจำ้หน้ำที่
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยนัน้ และบรรดำค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำตและค่ำปรบัเนื่องใน
กจิกำรเช่นว่ำนัน้ใหเ้ป็นรำยไดข้องกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๑๑๔  กรุงเทพมหำนครอำจออกขอ้บญัญตัเิรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมใด ๆ 
จำกผู้ซึ่งใช้หรือได้ประโยชน์จำกบริกำรสำธำรณะที่กรุงเทพมหำนคร จัดให้มีขึ้นได้ 
เมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 

มำตรำ ๑๑๕  ในกำรจดัเกบ็ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
ใหผู้ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รองผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปลดักรุงเทพมหำนคร 
รองปลดักรุงเทพมหำนคร ผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก หวัหน้ำส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นซึง่มี
ฐำนะเป็นส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรเขต ผู้อ ำนวยกำรกอง หวัหน้ำกอง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง
เทียบเท่ำที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตัง้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจและ
หน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมกฎหมำย เว้นแต่กฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้จะได้ก ำหนดไว้เป็น
ประกำรอื่น 

 
๕๒ มำตรำ ๑๑๒ ทวิ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๒๖๑ 

ในกำรบังคับเรียกเก็บภำษีอำกรค้ำงช ำระ ให้ปลัดกรุงเทพมหำนคร หรือ
ผูอ้ ำนวยกำรเขต โดยควำมเห็นชอบของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร มอี ำนำจสัง่ยดึ 
และสัง่ขำยทอดตลำดทรพัยส์นิของผูต้อ้งรบัผดิชอบเสยีภำษอีำกรได ้โดยมติอ้งขอใหศ้ำล
ออกหมำยยดึหรอืสัง่ 

วธิยีดึและขำยทอดตลำดทรพัย์สนิดงักล่ำวในวรรคสอง ใหป้ฏบิตัติำมประมวล
กฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมแพ่ง โดยอนุโลม 

เงินที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำด เมื่อหกัค่ำธรรมเนียมกับค่ำใช้จ่ำยในกำรยดึ 
และขำย และเงนิภำษอีำกรคำ้งช ำระออกแลว้ ถำ้มเีงนิเหลอื ใหค้นืแก่เจำ้ของทรพัยส์นิ 

 

มำตรำ ๑๑๖  กรุงเทพมหำนครจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้ำที่
จ ัดเก็บภำษีอำกรหรือค่ำธรรมเนียม เรียกเก็บภำษีอำกรหรือค่ำธรรมเนียมเพื่อ
กรุงเทพมหำนครกไ็ด ้ในกรณีเช่นนี้เมื่อไดห้กัค่ำใชจ้่ำยตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงแล้ว 
ใหก้ระทรวง ทบวง กรม นัน้ส่งมอบใหแ้ก่กรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๑๑๗  กรุงเทพมหำนครอำจมรีำยไดด้งัต่อไปนี้ 
(๑) รำยไดจ้ำกทรพัยส์นิของกรุงเทพมหำนคร 

(๒) รำยไดจ้ำกกำรสำธำรณูปโภคของกรุงเทพมหำนคร 

(๓) รำยไดจ้ำกกำรพำณิชยข์องกรุงเทพมหำนคร กำรท ำกจิกำรร่วมกบับุคคลอื่น
หรอืจำกสหกำร 

(๔) ภำษีอำกรหรือค่ำธรรมเนียมตำมที่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้ให้เป็นของ
เทศบำลหรอืมกีฎหมำยบญัญตัใิหเ้ป็นของกรุงเทพมหำนครโดยเฉพำะ 

(๕) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรบัตำมทีจ่ะมกีฎหมำยบญัญตัไิว้ 
(๖) ค่ำบรกิำรตำมมำตรำ ๙๒ 

(๗) รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยพนัธบตัร เมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตร ี
และตรำเป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนคร 

(๘) เงินกู้จำกกระทรวง ทบวง กรม องค์กำร หรือนิติบุคคลต่ำง ๆ ซึ่งได้รบั
ควำมเหน็ชอบจำกสภำกรุงเทพมหำนคร 

(๙) เงนิอุดหนุนจำกรฐับำล ส่วนรำชกำร หรอืรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นและเงนิ
สมทบจำกรฐับำล 

(๑๐) เงนิช่วยเหลอืจำกต่ำงประเทศ องค์กำรต่ำงประเทศหรอืองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ 
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๒๖๒ 

(๑๑) เงนิกู้จำกต่ำงประเทศ องค์กำรต่ำงประเทศ หรอืองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
ซึง่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกสภำกรุงเทพมหำนคร 

(๑๒) เงนิและทรพัยส์นิอย่ำงอื่นทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๑๓) เงนิช่วยเหลอืหรอืเงนิค่ำตอบแทน 

(๑๔) รำยได้จำกทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรัฐวิสำหกิจที่ด ำเนินกำรเพื่อ  
มุ่งแสวงหำก ำไรในกรุงเทพมหำนครตำมทีจ่ะมกีฎหมำยก ำหนด 

(๑๕) รำยได้จำกกำรจดัเก็บภำษีทรพัย์สนิหรอืค่ำธรรมเนียมพเิศษตำมทีจ่ะมี
กฎหมำยก ำหนด 

(๑๖) รำยไดอ้ื่นตำมทีม่กีฎหมำยบญัญตัใิหเ้ป็นของกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๑๑๘  กรุงเทพมหำนครอำจมรีำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิเดอืน 

(๒) ค่ำจำ้งประจ ำ 

(๓) ค่ำจำ้งชัว่ครำว 

(๔) ค่ำตอบแทน 

(๕) ค่ำใชส้อย 

(๖) ค่ำสำธำรณูปโภค 

(๗) ค่ำวสัดุ 
(๘) ค่ำครุภณัฑ ์

(๙) ค่ำทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 

(๑๐) เงนิอุดหนุน 

(๑๑) รำยจ่ำยอื่นตำมทีก่ฎหมำยหรอืระเบยีบของกรุงเทพมหำนครก ำหนดไว้ 
(๑๒) รำยจ่ำยตำมขอ้ผกูพนั 

 

มำตรำ ๑๑๙๕๓  กำรจ่ำยเงนิของกรุงเทพมหำนครใหเ้ป็นไปตำมทีไ่ดอ้นุญำตไว้
ในข้อบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือขอ้บญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เติม  

 
๕๓ สำระส ำคญัเป็นกำรก ำหนดใหก้ำรจ่ำยเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืกำรน ำเงนิ

ของกจิกำรทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นเจำ้ของหรอืเป็นหุน้ส่วนหรอืถอืหุน้ในกจิกำร ไปใชจ้่ำยเพื่อ
กำรฝึกอบรมหรอืดูงำนในต่ำงประเทศของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ รองผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ทีป่รกึษำและเลขำนุกำร
ของผู้บรหิำรท้องถิ่น ประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำท้องถิน่ หรอืสมำชิกสภำท้องถิ่น รวมทัง้
ต ำแหน่งอื่นทีก่ ำหนด จะกระท ำมไิด(้ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๙๗/๒๕๖๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๖๓ 

กำรจ่ำยเงนิ ซึง่มไิดอ้นุญำตไวใ้นขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืขอ้บญัญตัวิ่ำดว้ยกำรนัน้ 

กำรจ่ำยเงนิของกรุงเทพมหำนครตำมวรรคหนึ่ง หรอืกำรน ำเงนิของกิจกำรที่
กรุงเทพมหำนครเป็นเจำ้ของหรอืเป็นหุน้ส่วนหรอืถอืหุน้ในกจิกำรนัน้ ไปใชจ้่ำยเพื่อกำร
ฝึกอบรมหรือดูงำนในต่ำงประเทศของขำ้รำชกำรกำรเมอืงของกรุงเทพมหำนคร 
ประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร รองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร สมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนคร หรอืสมำชกิสภำเขต จะกระท ำมไิด๕้๔ 

 

มำตรำ ๑๒๐  ให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบกำรรับเงิน  
กำรจ่ำยเงนิ กำรบญัช ีกำรเงนิ และทรพัยส์นิอื่น ๆ ของกรุงเทพมหำนคร 

เมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครประกำศรำยงำน 
กำรรบัจ่ำยเงนิประจ ำปีงบประมำณทีส่ิน้สุดลงนัน้ในรำชกจิจำนุเบกษำ โดยมชิกัชำ้ 

รำยงำนกำรรบัจ่ำยเงนิประจ ำปีตำมวรรคสอง เมื่อส ำนักงำนตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ได้ตรวจสอบแล้ว ให้ท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
เพื่อเสนอสภำกรุงเทพมหำนคร 

 

หมวด ๘ 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงรฐับำลกบักรุงเทพมหำนคร 

   
 

 
๕๔ มำตรำ ๑๑๙ วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรงุเทพมหำนคร 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
“กำรฝึกอบรมหรอืดูงำนในต่ำงประเทศ” หมำยควำมรวมถงึกรณีที่มขีอ้ตกลงหรอืควำมร่วมมอืกบั

หน่วยงำนในต่ำงประเทศหรือกำรฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงำนของรัฐไว้ด้วย ส ำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับ
กรุงเทพมหำนครและเมอืงพทัยำ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ: เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๙๗/๒๕๖๒) 

ส ำหรบักำรพจิำรณำว่ำโครงกำรใดจะอยู่ภำยใต ้๑๑๙ วรรคสองหรอืไม่ ต้องพจิำรณำตำมขอ้เทจ็จรงิ
ทีมุ่่งหมำยจะไปด ำเนินกำรในต่ำงประเทศของแต่ละโครงกำร ซึง่หำกปรำกกฎว่ำมขีอ้เทจ็จรงิหรอืกำรด ำเนินกำรที่มี
ลกัษณะเป็นกำรฝึกอบรมหรอืดูงำนในต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรปฏิบตัติำมขอ้ตกลงหรอืควำมร่วมมอืกบั
หน่วยงำนในต่ำงประเทศหรอืเป็นกำรฝึกอบรมซึ่งจดัโดยหน่วยงำนของรฐัที่ก ำหนดใหม้กีำรฝึกอบรมหรอืดูงำนใน
ต่ำงประเทศ ย่อมไม่สำมำรถจ่ำยเงนิหรอืน ำเงนิไปจ่ำยเพื่อฝึกอบรมหรอืดูงำนตำมที่ก ำหนดไวต้ำมมำตรำ ๑๑๙ 
วรรคสอง ได ้แต่หำกโครงกำรใดมลีกัษณะเป็นกำรไปปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรในต่ำงประเทศใหแ้ก่กรุงเทพมหำนครตำม
หน้ำที่และอ ำนำจแล้ว กรุงเทพมหำนครย่อมสำมำรถใช้เงนิเพื่อกำรไปปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรนัน้ได้โดยไม่ตกอยู่
ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๑๑๙ วรรคสอง แต่อย่ำงใด (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๙๗/๒๕๖๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๖๔ 

มำตรำ ๑๒๑  เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรอื่นนอกเหนือจำกที่
พระรำชบญัญัตินี้และกฎหมำยอื่นก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร  
ถำ้กระทรวง ทบวง กรมใดเหน็สมควรส่งขำ้รำชกำรมำประจ ำกรุงเทพมหำนครเพื่อปฏบิตัิ
รำชกำรในหน้ำทีข่องกระทรวง ทบวง กรมนัน้ ๆ กย็่อมกระท ำได ้โดยท ำควำมตกลงกบั
กรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๑๒๒๕๕  กำรตัง้งบประมำณเป็นเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหำนคร  
ใหร้ฐับำลตัง้ใหก้รุงเทพมหำนครโดยตรง 

ภำยใตบ้งัคบัแห่งกฎหมำยอื่น เงนิอุดหนุนทีร่ฐับำลจดัใหแ้ก่กรุงเทพมหำนครนัน้ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจะออกระเบยีบก ำหนดกำรใชจ้่ำยเงนิดงักล่ำวกไ็ด้ 

 

มำตรำ ๑๒๓๕๖  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมีอ ำนำจและหน้ำที่
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของกรุงเทพมหำนคร เพื่อกำรนี้ ร ัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยมอี ำนำจสัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ หรอืสัง่ใหผู้ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำ
นครชี้แจงแสดงควำมคดิเหน็เกี่ยวกบักำรปฏบิตัริำชกำรของกรุงเทพมหำนคร ในกรณีที่
ร ัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเห็นว่ำกำรปฏิบัติใด ๆ ของผู้ว่ ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครขดัต่อกฎหมำย มตขิองคณะรฐัมนตรหีรอืเป็นไปในทำงทีอ่ำจท ำใหเ้สยี
ประโยชน์ของกรุงเทพมหำนคร รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจะยบัยัง้หรอืสัง่กำร
ตำมทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๑๒๔  ในระหว่ำงที่ยงัมิได้ตรำพระรำชกฤษฎีกำ ออกกฎกระทรวง 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิประกำศ หรอืค ำสัง่ เพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ 

 
๕๕ แม้ว่ำมำตรำ ๑๒๒ ให้รฐับำลตัง้งบประมำณเป็นเงินอุดหนุนแก่กรุงเทพมหำนครโดยตรง  

แต่เนื่องจำกกรุงเทพมหำนครไม่ได้เป็นส่วนรำชกำรหรอืรฐัวสิำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวธิีกำรงบประมำณ 
กำรตัง้งบประมำณของรัฐบำลเป็นเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหำนครโดยตัง้ไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยของ
กระทรวงมหำดไทยและแยกต่ำงหำกจำกหน่วยงำนอื่นของกระทรวงมหำดไทยจึงชอบด้วยกฎหมำยแล้ว 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๑๑/๒๕๔๑) 

๕๖ เมื่ อ ร ัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยเห็นว่ ำกำรกระท ำของผู้ว่ ำ รำชกำร
กรุงเทพมหำนครอำจเป็นกำรขดัต่อกฎหมำย ขดัต่อมตขิองคณะรฐัมนตร ีหรอืเป็นไปในทำงทีอ่ำจท ำให้
เสยีประโยชน์ของกรุงเทพมหำนครแล้ว ก็มอี ำนำจตำมมำตรำ ๑๒๓ ที่จะสัง่ยบัยัง้หรอืสัง่กำรตำมที่
เ ห็ น ส ม ค ว ร เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ข อ ง ผู้ ว่ ำ ร ำ ช ก ำ ร ก รุ ง เ ท พ ม ห ำ น ค ร ไ ด้   
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๙๐/๒๕๓๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๖๕ 

ใหน้ ำพระรำชกฤษฎกีำ กฎกระทรวง ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิประกำศ หรอืค ำสัง่ที่
ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มำตรำ ๑๒๕  ให้ด ำเนินกำรให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิก  
สภำกรุงเทพมหำนคร และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครภำยในสองปีนับแต่วันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๒๖  ใหก้รุงเทพมหำนครจดัใหม้ส่ีวนรำชกำรตำมมำตรำ ๖๐ ภำยใน
เกำ้สบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๒๗  ใหด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและสมำชิกสภำเขตให้เสร็จสิ้นภำย ในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๒๘  ในระหว่ำงที่ยงัไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ให้น ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
เลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมำใช้บังคับโดยอนุโลม และให้อ ำนำจหน้ำที่ของ  
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตำมกฎหมำยนัน้เป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องปลดักรุงเทพมหำนคร 

ในกำรเลือกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือเขตแต่ละเขตเป็นเขตเลือกตัง้ และให้
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศจ ำนวนสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครทีจ่ะท ำ
กำรเลอืกตัง้ในแต่ละเขตนัน้ 

จ ำนวนสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครทีแ่ต่ละเขตจะพงึม ีใหค้ ำนวณตำมเกณฑ์
จ ำนวนรำษฎรแต่ละเขตตำมหลกัฐำนกำรทะเบยีนรำษฎรทีก่ระทรวงมหำดไทยประกำศ
ครั ้ง สุดท้ำยก่อนวันประกำศพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำร เลือกตั ้งสมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนครในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยถือเกณฑ์หนึ่งแสนคนต่อสมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนครหนึ่งคน เขตใดมีรำษฎรไม่ถงึหนึ่งแสนคนใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
กรุงเทพมหำนครในเขตนั ้นได้หนึ่งคน ถ้ำเขตใดมีรำษฎรเกินหนึ่งแสนคนก็ให้มี 
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครในเขตนัน้เพิม่ขึน้อกีหนึ่งคนต่อจ ำนวนรำษฎร
ทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถำ้ถงึหำ้หมื่นหรอืกว่ำนัน้ใหน้ับเป็นหนึ่งแสน 

กำรประกำศตำมวรรคสอง และผลกำรเลือกตัง้สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร  
ใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๑๒๙  ในระหว่ำงทีย่งัไม่มพีระรำชกฤษฎกีำตำมมำตรำ ๕๙ ใหน้ ำบญัชี
อัตรำเงินเดือนของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
เลขำนุกำรผู้ว่ ำรำชกำรกรุง เทพมหำนคร และผู้ช่ วยเลขำนุกำรผู้ว่ ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๖๖ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่  
๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๒๐ มำใชบ้งัคบั 

มำตรำ ๑๓๐  นับตัง้แต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัจนถงึวนัเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำกรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ ๑๒๗ ใหส้มำชกิสภำกรุงเทพมหำนครซึง่ด ำรงต ำแหน่ง
อยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำคงมวีำระอยู่ในต ำแหน่งต่อไป 
ในระหว่ำงระยะเวลำดงักล่ำวเมื่อมเีหตุอนัสมควร ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
โดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรมีอี ำนำจสัง่ใหส้มำชกิสภำกรุงเทพมหำนครทัง้คณะ
หรอืแต่ละบุคคลพน้จำกต ำแหน่ง และจะแต่งตัง้บุคคลทีเ่หน็สมควรด ำรงต ำแหน่งแทนกไ็ด ้

ในกรณีทีส่มำชกิสภำกรุงเทพมหำนครวำ่งลงในระหว่ำงระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจะแต่งตัง้บุคคลทีเ่หน็สมควรด ำรงต ำแหน่งแทนกไ็ด้ 

 

มำตรำ ๑๓๑  ให้ผู้ ว่ ำรำชกำรกรุ งเทพมหำนครและรองผู้ว่ ำรำชกำร
กรุ ง เทพมหำนคร ซึ่ งด ำรงต ำแหน่งอยู่ ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำคงอยู่ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งได้รบั
เลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๑๒๗ จะเขำ้รบัหน้ำที ่ในระหว่ำงระยะเวลำดงักล่ำวเมื่อมเีหตุอนัสมควร
ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยควำมเห็นชอบของคณะรฐัมนตรมีอี ำนำจสัง่ให้
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและรองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครพ้นจำกต ำแหน่ง 
และจะแต่งตัง้บุคคลทีเ่หน็สมควรด ำรงต ำแหน่งแทนกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๓๒๕๗  ใหต้ ำแหน่งก ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำน ผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำ
ต ำบลและสำรวตัรก ำนันในเขตกรุงเทพมหำนครทีม่อียู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
ยังคงมีอยู่ต่อไป ถ้ำในเขตหรือแขวงใดหมดควำมจ ำเป็นต้องมีต ำแหน่งดังกล่ำว  
ใหก้รุงเทพมหำนครประกำศยกเลกิต ำแหน่งนัน้ ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ป.  ตณิสลูำนนท ์

นำยกรฐัมนตร ี

 
๕๗ มำตรำ ๑๓๒ มวีตัถุประสงค์เพื่อยกเลิกต ำแหน่งก ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำน ฯลฯ แต่สำระส ำคญั

ของประกำศกรุงเทพมหำนคร เรื่อง กำรก ำหนดระยะเวลำกำรคงอยู่ของต ำแหน่งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
แพทย์ประจ ำต ำบล สำรวตัรก ำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ฉบับลงวนัที่ ๑๗ 
มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๓ กลบัเป็นกำรยกเลิกตวับุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่ง จึงไม่สอดคล้องกบับทบัญญัติ
ดงักล่ำว (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๓/๒๕๔๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๖๗ 

หมำยเหตุ  : -  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ใน
ปัจจุบนั แมจ้ะมกีำรแก้ไขเพิม่เตมิมำแล้วรวม ๕ ครัง้ กย็งัมบีทบญัญตัทิีไ่ม่เหมำะสมกบั
กำลสมยั ดงันัน้ เพื่อใหก้ำรบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนครมคีวำมเหมำะสมและคล่องตวั
สำมำรถสนองตอบควำมตอ้งกำรของประชำชนไดโ้ดยสะดวกรวดเรว็ และมปีระสทิธภิำพ 
และเพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๕๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตัินี้ใหใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๕  
เป็นต้นไป  

 

มำตรำ ๕  ในระหว่ำงทีก่รุงเทพมหำนครยงัมไิดม้อบให้กรมสรรพำกรเรยีกเกบ็
ภำษมีลูค่ำเพิม่เพื่อกรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ ๑๑๖ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำร
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้กรมสรรพำกรเรยีกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มเพื่อ
กรุงเทพมหำนคร เพิม่ขึน้อกีเท่ำกบัอตัรำภำษตีำมมำตรำ ๑๑๒ ทว ิซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระรำชบญัญตันิี้ 

กำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มของกรมสรรพำกรตำมมำตรำนี้  ให้ถือว่ำ
กรุงเทพมหำนครไดม้อบใหก้รมสรรพำกรเรยีกเกบ็ภำษีมูลค่ำเพิม่เพื่อกรุงเทพมหำนคร
ตำมมำตรำ ๑๑๖ 

 

มำตรำ ๖  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลงั รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 
 

หมำยเหตุ  : -  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎำกร (ฉบบัที ่๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดย้กเลกิภำษี
กำรค้ำและน ำภำษีมูลค่ำเพิม่และภำษีธุรกิจเฉพำะมำใช้แทน สมควรปรบัปรุงกฎหมำย 
ว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนครในส่วนทีเ่กีย่วกบัรำยไดเ้พื่อใหส้อดคล้อง
กบักำรใชภ้ำษดีงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

 
๕๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๒๐๑/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒๐๘/๒๑ พฤศจกิำยน ๒๕๓๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๖๘ 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๙๕๙ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ  : -  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มบีทบญัญตับิำง
ประกำรเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้มีสิทธิเลือกตัง้สมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนคร และลกัษณะต้องห้ำมของผู้มีสิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมำชกิสภำ
กรุงเทพมหำนครที่ยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งแก้ไข
เพิม่เติมโดยรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๕) พุทธศกัรำช 
๒๕๓๘ ประกอบกับมีบทบญัญัติบำงประกำรที่ยงัไม่เหมำะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบญัญตัดิงักล่ำวใหส้อดคล้องกบัรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยแก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๕) พุทธศกัรำช ๒๕๓๘ 
และใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๒๖๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่บทบญัญตัติำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ในส่วนของกำรก ำหนด
คุณสมบตัผิูม้สีทิธเิลอืกตัง้และผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ทีเ่กี่ยวกบักำรมสีญัชำตไิทยและ
กำรถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
นอกจำกนี้รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยยงัไดเ้พิม่สทิธขิองรำษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่สำมำรถลงคะแนนเสยีงใหส้มำชกิสภำทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิำร
ท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่งตำมที่กฎหมำยบัญญัติ และให้มีสิทธิเข้ำชื่อร้องขอต่อ
ประธำนสภำท้องถิ่นเพื่อให้สภำท้องถิ่นพิจำรณำออกขอ้บญัญัติท้องถิ่นได้ รวมทัง้ให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มหีน้ำที่บ ำรุงรกัษำศลิปะ จำรตีประเพณี ภูมปัิญญำทอ้งถิน่ 
และวฒันธรรมอนัดีของท้องถิ่น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบรหิำร

 
๕๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๓/ตอนที ่๙ ก/หน้ำ ๑/๙ เมษำยน ๒๕๓๙ 
๖๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๐๔ ก/หน้ำ ๒๒/๒๖ ตุลำคม ๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๖๙ 

รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ให้เ ป็นไปตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๖๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ประเพณี 
กำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข 
ห้ำมมิให้เลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่อง
สภำพทำงกำย แต่บทบญัญตัมิำตรำ ๑๖ (๖) แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นบทบญัญตัทิีถ่อืปฏบิตัติ่อบุคคล เพรำะเหตุแห่งควำม
แตกต่ำงในเรื่องสภำพทำงกำย สมควรแก้ไขบทบัญญัติดังกล่ำวให้สอดคล้องกับ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒๖๒ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

ม ำ ต ร ำ  ๒๒   ใ ห ้ผู ้ว ่ำ ร ำ ช ก ำ ร ก ร ุง เ ท พมห ำ น ค ร  ป ร ะ ธ ำ น สภ ำ
กรุงเทพมหำนคร รองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร ซึ่ง
ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ตำมประกำศคณะรกัษำควำม
สงบแห่งชำต ิที ่๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง กำรไดม้ำซึ่งสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครและสมำชกิ
สภำเขตเป็นกำรชัว่ครำว ลงวนัที ่๑๐ กรกฎำคม พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ และค ำสัง่หวัหน้ำ
คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง กำรใหผู้ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
พ้นจำกต ำแหน่งและกำรแต่งตัง้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ลงวันที่ ๑๘ ตุลำคม 
พุทธศักรำช ๒๕๕๙ ยังคงด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนถึงวนัก่อนวนัเลือกตัง้ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครหรือสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครหรือข้ำรำชกำรกำรเมืองอื่นของกรุงเทพมหำนครหรือสมำชิกสภำ

 
๖๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๓๘ ก/หน้ำ ๑๖/๑ สงิหำคม ๒๕๕๐ 
๖๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๐ ก/หน้ำ ๑๔๒/๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๗๐ 

กรุงเทพมหำนครผูใ้ด ประสงค์จะลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
หรอืสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร ผูน้ัน้ตอ้งลำออกจำกต ำแหน่งภำยในสำมวนันับแตว่นัที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประกำศก ำหนดวันเลือกตัง้ ผู้ซึ่งมิได้ลำออกภำยใน
ก ำหนดเวลำดงักล่ำวไม่มสีทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือ
สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประกำศก ำหนดให้มกีำรเลือกตัง้ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครหรือสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร ให้ประกำศคณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำตแิละค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตติำมวรรคหนึ่ง และค ำสัง่หวัหน้ำ
คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง กำรได้มำซึ่งสมำชกิสภำท้องถิ่นหรอื
ผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชัว่ครำว ลงวนัที่ ๒๕ ธนัวำคม พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ เฉพำะใน
ส่วนทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอนัยกเลกิ 
 

มำตรำ ๒๓  บทบญัญตัมิำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ มใิหใ้ชบ้งัคบักบั
ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งด ำรงต ำแหน่งหรอืเคยด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อนวนัเลอืกตัง้
ครัง้แรกภำยหลงัพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
 

มำตรำ ๒๔  ให้ด ำเนินกำรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กรุงเทพมหำนครใหส้อดคล้องกบัยุทธศำสตรช์ำตแิละแผนกำรปฏริปูประเทศใหแ้ลว้เสรจ็
โดยเรว็ 

ในระหว่ำงที่กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งยงัไม่มีผลใช้บงัคับ มิให้น ำมำตรำ ๗๑ 
มำตรำ ๗๒ มำตรำ ๗๓ มำตรำ ๗๔ มำตรำ ๗๕ มำตรำ ๗๖ มำตรำ ๗๗ มำตรำ ๗๘ 
มำตรำ ๗๙ และ มำตรำ ๘๐ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ มำใชบ้งัคบั 
 

มำตรำ ๒๕  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
แก้ไขเพิม่เติมบทบญัญตัิเกี่ยวกับจ ำนวนสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร คุณสมบตัิและ
ลักษณะต้องห้ำมของผู้มีสิทธิเลือกตัง้สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร และผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครและผูว้่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร และกำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครและ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๒๗๑ 

ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครใหส้อดคล้องกบักฎหมำยว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ รวมทัง้แกไ้ขเพิม่เตมิกำรสิน้สุดสมำชกิภำพของสมำชกิสภำ
กรุงเทพมหำนคร กำรพ้นจำกต ำแหน่งผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และกำรกระท ำ
อนัเป็นกำรต้องหำ้มของสมำชกิสภำกรุงเทพมหำนครและผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
ตลอดจนอ ำนำจหน้ำทีข่องกรุงเทพมหำนคร เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สมำชกิสภำกรุงเทพมหำนคร
และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครทีเ่หมำะสมแก่กำรปฏบิตัหิน้ำที ่มคีวำมซื่อสตัย์สุจรติ
สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล และมี
ประสทิธภิำพ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

  

๒๗๒ 

พระรำชบญัญตั ิ

ระเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรเมือง
พทัยำ 

 

พระรำชบญัญตัินี้มบีทบญัญตัิบำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพ
ของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๕ และมำตรำ ๔๘ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตัินี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัิระเบยีบบรหิำรรำชกำร
เมอืงพทัยำ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๒๐ ก/หน้ำ ๒๑/๒๙ พฤศจกิำยน ๒๕๔๒ 
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๒๗๓ 

(๒) พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืง
พทัยำ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(๓) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 

มำตรำ ๔  บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิประกำศ
หรอืค ำสัง่ใดทีไ่ดก้ ำหนดเป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องนำยกเมอืงพทัยำหรอืปลดัเมอืงพทัยำตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ ใหถ้อืว่ำบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิประกำศ หรอืค ำสัง่นัน้ อำ้งถงึประธำนสภำเมอืงพทัยำหรอื
นำยกเมืองพัทยำตำมพระรำชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี  ทัง้นี้ เท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้งกับ
บทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

 
มำตรำ ๕  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“สมำชกิ” หมำยควำมว่ำ สมำชกิสภำเมอืงพทัยำ 

“ขอ้บญัญตั”ิ หมำยควำมว่ำ ขอ้บญัญตัเิมอืงพทัยำ 

“ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั” หมำยควำมว่ำ ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัชลบุร ี

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ 
และให้มอี ำนำจออกกฎกระทรวง ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกำศ เพื่อปฏิบตัิกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

กำรจดัตัง้เมอืงพทัยำ 

   
 

มำตรำ ๗  ใหจ้ดัตัง้เมอืงพทัยำเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอีำณำเขตตำม
เขตเมอืงพทัยำทีม่อียู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ใหเ้มอืงพทัยำมฐีำนะเป็นนิตบิุคคล 

กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงเขตเมอืงพทัยำใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 
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๒๗๔ 

 

หมวด ๒ 

กำรบรหิำรเมอืงพทัยำ 

   
 

มำตรำ ๘  กำรบรหิำรเมอืงพทัยำประกอบดว้ย 

(๑) สภำเมอืงพทัยำ 

(๒) นำยกเมอืงพทัยำ 

 

ส่วนที ่๑ 

สภำเมอืงพทัยำ 

   
 

มำตรำ ๙  สภำเมอืงพทัยำประกอบด้วยสมำชกิจ ำนวนยี่สบิสี่คน ซึ่งเลอืกตัง้
โดยรำษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเมอืงพทัยำ 

ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชิกว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดและยังมิได้มีกำรเลือกตัง้
สมำชกิขึน้แทนต ำแหน่งทีว่่ำง ใหส้ภำเมอืงพทัยำประกอบดว้ยสมำชกิเท่ำทีม่อียู่ 

ควำมในวรรคหนึ่งมใิหน้ ำมำใชบ้งัคบัแก่กรณีทีไ่ดจ้ดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิน่เพรำะเหตุที่มผีู้
ได้รบัเลอืกตัง้ไม่ครบจ ำนวน ถำ้ในกำรจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่นัน้ยงัไดไ้ม่ครบจ ำนวนอกี 
ใหถ้อืว่ำสภำเมอืงพทัยำนัน้ประกอบดว้ยจ ำนวนสมำชกิเท่ำทีม่อียู่จนกว่ำจะครบอำยุของ
สภำเมืองพัทยำ เว้นแต่จะมีจ ำนวนสมำชิก ไม่ถึงสองในสำมของจ ำนวนตำม 
วรรคหนึ่ง๒ 

 

มำตรำ ๑๐๓  ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้สมำชกิและผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิ 
ต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 

 
๒ มำตรำ ๙ วรรคสำม เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓ มำตรำ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๗๕ 

มำตรำ ๑๑๔  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๒๕  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๓๖  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๔๗  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๕  อำยุของสภำเมอืงพทัยำมกี ำหนดครำวละสีปี่นับแต่วนัเลอืกตัง้ 

สมำชกิภำพของสมำชกิเริม่ตัง้แต่วนัเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๑๖  ก่อนเขำ้รบัหน้ำที ่สมำชกิตอ้งปฏญิำณตนในทีป่ระชุมสภำเมอืงพทัยำ
ดว้ยถอ้ยค ำดงัต่อไปนี้ 

“ข้ำพเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสตัย ์สุจรติตำมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้โดยบรสุิทธิใ์จ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม” 

 

มำตรำ ๑๗  สมำชกิเป็นผูแ้ทนของประชำชนในเขตเมอืงพทัยำ และต้องปฏบิตัิ
หน้ำทีต่ำมควำมเหน็ของตนโดยบรสุิทธิใ์จ ไม่อยู่ในควำมผกูมดัแห่งอำณตัมิอบหมำยใด ๆ 

 

มำตรำ ๑๘๘  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๙  สมำชกิภำพของสมำชกิสิน้สุดลง เมื่อ 

(๑) ถงึครำวออกตำมอำยุของสภำเมอืงพทัยำหรอืมกีำรยุบสภำเมอืงพทัยำ 

(๒) ตำย 

(๓) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อประธำนสภำเมอืงพทัยำ 

 
๔ มำตรำ ๑๑ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพทัยำ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕ มำตรำ ๑๒ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรเมืองพทัยำ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖ มำตรำ ๑๓ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗ มำตรำ ๑๔ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘ มำตรำ ๑๘ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๗๖ 

(๔)๙ กระท ำกำรอนัตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๔๙ วรรคสำม 

(๕)๑๐ ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๐ 

(๖) ขำดประชุมสภำเมอืงพทัยำสำมครัง้ตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 

(๗) สภำเมอืงพทัยำมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง เพรำะมคีวำมประพฤตใินทำงทีจ่ะ
น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสยีหรอืก่อควำมไม่สงบเรยีบรอ้ยแก่เมอืงพทัยำ หรอืกระท ำกำรอนั
เสื่อมเสยีประโยชน์ของสภำเมอืงพทัยำ โดยมสีมำชกิจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนสมำชกิเท่ำทีม่อียู่เขำ้ชื่อเสนอใหส้ภำเมอืงพทัยำพจิำรณำ และมตดิงักล่ำวต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่  ทัง้นี้ ให้สมำชิกภำพ
สิน้สุดลงนับแต่วนัทีส่ภำเมอืงพทัยำมมีต ิ

(๘) รำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตเมืองพทัยำได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจำก
ต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอื
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

เมื่อมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัสมำชกิภำพของสมำชกิผูใ้ดสิน้สุดลงตำม (๔) (๕) หรอื 
(๖) หรอืเมื่อได้รบัแจ้งจำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำสมำชกิภำพของสมำชกิผูใ้ด
สิ้นสุดลงตำม (๕) ให้ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสอบสวนและวินิจฉัยใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในหกสบิ
วันนับแต่วันที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นว่ำมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งจำก
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ แล้วแต่กรณี แมว้่ำสมำชกิผูน้ัน้จะไดพ้น้จำกต ำแหน่งไปแล้ว
ไม่ว่ำด้วยเหตุใด เว้นแต่เพรำะเหตุตำย หรอืพ้นจำกต ำแหน่งไปแล้ว เกนิสองปี  ทัง้นี้ 
ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง๑๑ 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัวนิิจฉัยว่ำสมำชกิภำพของสมำชกิผู้นัน้สิ้นสุดลง
ตำม (๔) (๕) หรอื (๖) ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัประกำศค ำวนิิจฉัยใหท้รำบทัว่กนั ไม่ว่ำผู้
นัน้จะไดพ้น้จำกต ำแหน่งไปก่อนแลว้หรอืไม่กต็ำม โดยในค ำวนิิจฉยันัน้ใหร้ะบุเหตุทีท่ ำให้
พน้จำกต ำแหน่งไว ้และใหส้มำชกิภำพของสมำชกิผูน้ัน้สิน้สุดลงตัง้แต่วนัทีม่เีหตุตำม (๔) 

 
๙ มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐ มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑ มำตรำ ๑๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 

เมอืงพทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๗๗ 

(๕) หรอื (๖) แต่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรบัค่ำตอบแทนทีไ่ด้กระท ำไปก่อน
วนัที่มีกำรประกำศค ำวินิจฉัย ถ้ำในขณะที่ประกำศค ำวินิจฉัยดงักล่ำวผู้นัน้ก ำลงัด ำรง
ต ำแหน่งสมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่นอนัเป็นผลจำกกำรเลอืกตัง้ต่ำงวำระ
หรือต่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นัน้พ้นจำกต ำแหน่งที่ก ำลงัด ำรงอยู่ด้วย 
และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ำมใช้สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืใช้สทิธเิลอืกตัง้ ให้ถือว่ำ
วนัที่ประกำศค ำวนิิจฉัยเป็นวนัเริม่นับระยะเวลำตอ้งหำ้มดงักล่ำว  ทัง้นี้ ค ำวนิิจฉัยของ
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตำมมำตรำนี้ใหเ้ป็นทีสุ่ด๑๒ 

ในกรณีที่สมำชกิภำพของสมำชกิสิ้นสุดลงตำม (๘) พร้อมกนัทัง้หมด ให้ถอื
ว่ำเป็นกำรยุบสภำเมอืงพทัยำ๑๓ 

 

มำตรำ ๒๐๑๔  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๒๑๑๕  ในกรณีทีต่ ำแหน่งสมำชกิว่ำงลงเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชกิ
ตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัรำยงำนเสนอรฐัมนตรเีพื่อพจิำรณำสัง่ยุบ
สภำเมอืงพทัยำกไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๒  ใหส้ภำเมอืงพทัยำเลอืกสมำชกิเป็นประธำนสภำเมอืงพทัยำคนหนึ่ง
และรองประธำนสภำเมอืงพทัยำจ ำนวนสองคน แลว้เสนอผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแต่งตัง้ 

กำรเลอืกประธำนสภำเมอืงพทัยำและรองประธำนสภำเมอืงพทัยำใหก้ระท ำใน
กำรประชุมสภำเมอืงพทัยำครัง้แรกภำยหลงัจำกกำรเลอืกตัง้ทัว่ไป 

 

 
๑๒ มำตรำ ๑๙ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 

เมอืงพทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๓ มำตรำ ๑๙ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ  

(ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔ มำตรำ  ๒๐  ยกเลิก โดยพระรำชบัญญัติร ะ เบียบบริหำรรำชกำร เมืองพัทยำ  

(ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕ มำตรำ ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ  

(ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๗๘ 

มำตรำ ๒๓๑๖  ประธำนสภำเมอืงพทัยำและรองประธำนสภำเมอืงพทัยำ อยู่ใน
ต ำแหน่งจนครบอำยุของสภำเมอืงพทัยำ หรอืมกีำรยุบสภำเมอืงพทัยำ หรอืถือว่ำมี
กำรยุบสภำเมอืงพทัยำตำมมำตรำ ๑๙ วรรคสี่  

 

มำตรำ ๒๔  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๒๓ ประธำนสภำเมอืง
พทัยำและรองประธำนสภำเมอืงพทัยำพน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) พน้จำกสมำชกิภำพแห่งสภำเมอืงพทัยำ 

(๒) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

มำตรำ ๒๕  ในกรณีทีต่ ำแหน่งประธำนสภำเมอืงพทัยำหรอืรองประธำนสภำเมอืง
พทัยำว่ำงลงเพรำะเหตุใดเหตุหนึ่งตำมมำตรำ ๒๔ ให้สภำเมืองพทัยำเลือกสมำชกิขึ้น 
เพื่อด ำรงต ำแหน่งทีว่่ำงแทนภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีต่ ำแหน่งว่ำงลง 

 

มำตรำ ๒๖  ประธำนสภำเมืองพทัยำมีหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุมและด ำเนิน
กจิกำรอื่นใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัเมอืงพทัยำ 

รองประธำนสภำเมอืงพทัยำมหีน้ำทีช่่วยประธำนสภำเมอืงพทัยำปฏบิตักิำรตำม
หน้ำทีแ่ละกระท ำกจิกำรตำมทีป่ระธำนสภำเมอืงพทัยำมอบหมำย 

ในกรณีที่ไม่มปีระธำนสภำเมอืงพทัยำหรอืประธำนสภำเมอืงพทัยำไม่อยู่หรอื 
ไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดห้รอืไม่ปฏบิตัหิน้ำที ่ใหร้องประธำนสภำเมอืงพทัยำคนทีห่นึ่ง
ปฏิบตัิหน้ำที่แทน และในกรณีทีไ่ม่มปีระธำนสภำเมอืงพทัยำและรองประธำนสภำเมอืง
พทัยำคนทีห่นึ่ง หรอืประธำนสภำเมอืงพทัยำและรองประธำนสภำเมอืงพทัยำคนที่หนึ่ง
ไม่อยู่ หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดห้รอืไม่ปฏบิตัหิน้ำที ่ใหร้องประธำนสภำเมอืงพทัยำ
คนทีส่องปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทน 

ในกำรประชุมครัง้ใดถ้ำไม่มผีูป้ฏบิัตหิน้ำทีป่ระธำนในทีป่ระชุม ใหส้มำชกิเลอืก
กนัเองเพื่อท ำหน้ำทีป่ระธำนในทีป่ระชุมส ำหรบักำรประชุมครัง้นัน้ 

ในกำรประชุมครัง้ใด ถ้ำผูท้ ำหน้ำทีป่ระธำนในทีป่ระชุมสัง่ปิดประชุมก่อนหมด
ระเบยีบวำระกำรประชุม แต่สมำชกิจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของสมำชกิเท่ำทีม่อียู่
เสนอใหเ้ปิดประชุม ใหด้ ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระกำรประชุมนัน้ต่อไป จนกว่ำ

 
๑๖ มำตรำ ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ  

(ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

  

๒๗๙ 

สมำชกิจะมมีตใิหปิ้ดประชุม และใหน้ ำควำมในวรรคสำมและวรรคสีม่ำใชบ้งัคบักบักรณี
ดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๒๗  ประธำนสภำเมอืงพทัยำอำจแต่งตัง้เลขำนุกำรประธำนสภำเมอืง
พทัยำและผูช้่วยเลขำนุกำรประธำนสภำเมอืงพทัยำไม่เกนิจ ำนวนรองประธำนสภำเมอืง
พทัยำ เพื่อช่วยเหลอืกจิกำรตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

บุคคลซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้ เป็นเลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำหรือ
ผูช้่วยเลขำนุกำรประธำนสภำเมอืงพทัยำ ตอ้งมใิช่รองนำยกเมอืงพทัยำ เลขำนุกำรนำยก
เมอืงพทัยำ ผูช้่วยเลขำนุกำรนำยกเมอืงพทัยำ ประธำนทีป่รกึษำหรอืทีป่รกึษำ 

เลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพทัยำ และผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำเมือง
พทัยำพน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ประธำนสภำเมอืงพทัยำพน้จำกต ำแหน่ง 

(๒) ประธำนสภำเมอืงพทัยำมคี ำสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

(๓) ตำย 

(๔) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อประธำนสภำเมอืงพทัยำ 

(๕) ตอ้งค ำพพิำกษำใหจ้ ำคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมำยของศำล 

 

มำตรำ ๒๘  ให้ปลดัเมอืงพทัยำท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำเมอืงพทัยำ มหีน้ำที่
รบัผดิชอบงำนธุรกำรและกำรจดัประชุมและงำนอื่นใดตำมทีส่ภำเมอืงพทัยำมอบหมำย 

 

มำตรำ ๒๙  ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัเลอืกตัง้สมำชกิอนัเป็นกำรเลอืกตัง้ทัว่ไป 
ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเรยีกประชุมสภำเมอืงพทัยำครัง้แรก 

ในปีปฏทินิหนึ่งใหม้สีมยัประชุมสำมญัของสภำเมอืงพทัยำไม่น้อยกว่ำสองสมยั
แต่ต้องไม่เกินสี่สมยั จ ำนวนสมยัประชุมสำมญัและวนัเริ่มสมยัประชุมสำมญัประจ ำปี 
แต่ละสมยัให้สภำเมอืงพทัยำก ำหนด แต่สภำเมอืงพทัยำจะก ำหนดจ ำนวนสมยัประชุม
และวนัเริม่สมยัประชุมส ำหรบัปีแรกเป็นกำรเฉพำะกไ็ด ้

สมยัประชุมสำมญัใหม้กี ำหนดสำมสบิวนั แต่ถำ้มกีรณีจ ำเป็นสภำเมอืงพทัยำจะ
มมีตขิยำยสมยัประชุมสำมญัออกไปอกีกไ็ดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิสำมสบิวนั 

 

มำตรำ ๓๐  เมื่อมกีรณีจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเมอืงพทัยำ นำยกเมอืงพทัยำ
หรือสมำชิกไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ อำจยื่นค ำร้องต่อ
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๒๘๐ 

ประธำนสภำเมอืงพทัยำขอใหเ้ปิดประชุมสมยัวสิำมญัได ้และใหป้ระธำนสภำเมอืงพทัยำ
เรยีกประชุมสมยัวสิำมญัโดยก ำหนดวนัประชุมภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำรอ้ง 

สมยัประชุมวสิำมญัใหม้กี ำหนดสบิหำ้วนั 

 

มำตรำ ๓๑  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๒๙ ใหป้ระธำนสภำเมอืงพทัยำเรยีกประชุม
สภำเมอืงพทัยำตำมสมยัประชุม 

ในกรณีที่ไม่มีประธำนสภำเมืองพทัยำหรือประธำนสภำเมืองพทัยำไม่เรียก
ประชุมตำมกฎหมำย ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและนัดให้สมำชิก 
มำประชุมในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) สมำชกิจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของสมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่มสีทิธิ
ยื่นค ำร้องต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ขอให้เรียกประชุมสภำเมืองพัทยำได้ และให้ 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเรยีกประชุมสภำเมอืงพทัยำ ภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำรอ้ง 

(๒) กรณีทีไ่ม่มกีำรประชุมภำยในระยะเวลำเจด็วนันับแต่วนัเริม่ก ำหนดใหม้กีำร
ประชุมตำมมำตรำ ๒๙ หรอืมำตรำ ๓๐ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผู้เรยีกประชุมสภำเมอืงพทัยำ ประธำนสภำ
เมอืงพทัยำ และรองประธำนสภำเมอืงพทัยำ จะท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมมไิด้
และใหส้มำชกิเลอืกกนัเองเพื่อท ำหน้ำทีป่ระธำนในทีป่ระชุมส ำหรบักำรประชุมครัง้นัน้ 

 

มำตรำ ๓๒  กำรประชุมสภำเมอืงพทัยำ ต้องมสีมำชกิมำประชุมไม่น้อยกว่ำ  
กึง่หนึ่งของจ ำนวนสมำชกิเท่ำทีม่อียู่ จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

นำยกเมอืงพทัยำ รองนำยกเมอืงพทัยำ หรอืผูซ้ึ่งนำยกเมอืงพทัยำมอบหมำย  
มสีทิธเิขำ้ประชุมสภำเมอืงพทัยำ และมสีทิธแิถลงขอ้เทจ็จรงิตลอดจนแสดงควำมคดิเหน็
เกีย่วกบังำนในหน้ำทีข่องตนต่อทีป่ระชุม แต่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มำตรำ ๓๓  กำรลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษำให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์  
เวน้แต่ทีบ่ญัญตัไิวเ้ป็นอย่ำงอื่นในพระรำชบญัญตันิี้ 

สมำชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน 
ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๓๔  สภำเมืองพทัยำจะกระท ำกำรใดอันมิใช่เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ 
เมอืงพทัยำไม่ได ้
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๒๘๑ 

 

มำตรำ ๓๕  กำรประชุมสภำเมอืงพทัยำต้องกระท ำโดยเปิดเผยตำมลักษณะ 
ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบักำรประชุมสภำเมอืงพทัยำ แต่ถำ้นำยกเมอืงพทัยำหรอืสมำชกิ
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสีข่องจ ำนวนสมำชกิเท่ำทีม่อียู่รอ้งขอใหป้ระชุมลบั กใ็หป้ระชุมลบั 

 

มำตรำ ๓๖  ในที่ประชุมสภำเมืองพัทยำ สมำชิกมีสิทธิตัง้กระทู้ถำม 
นำยกเมอืงพทัยำในเรื่องทีเ่กีย่วกบังำนในหน้ำทีข่องนำยกเมอืงพทัยำ 

 

มำตรำ ๓๗  สมำชกิจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชกิเท่ำทีม่อียู่
มสีทิธเิขำ้ชื่อเสนอญตัติขอเปิดอภิปรำยทัว่ไปในที่ประชุมสภำเมอืงพทัยำเพื่อให้นำยก
เมอืงพทัยำแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงควำมเหน็ในปัญหำอนัเกี่ยวกบักำรบรหิำรรำชกำร
เมอืงพทัยำโดยไม่มกีำรลงมต ิ

ญตัตติำมวรรคหนึ่งใหย้ื่นต่อประธำนสภำเมอืงพทัยำ และใหป้ระธำนสภำเมอืง
พทัยำก ำหนดวนัส ำหรบักำรอภปิรำยทัว่ไป ซึง่ตอ้งไม่เรว็กว่ำหำ้วนัและไม่ชำ้กว่ำสบิหำ้วนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัญตัต ิแลว้แจง้ใหน้ำยกเมอืงพทัยำทรำบ 

 

มำตรำ ๓๘๑๗  สภำเมืองพัทยำมีอ ำนำจเลือกสมำชิกตัง้เป็นคณะกรรมกำร
สำมญัของสภำเมอืงพทัยำ และมีอ ำนำจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมไิด้เป็นสมำชกิตัง้เป็น
คณะกรรมกำรวสิำมญัของสภำเมอืงพทัยำเพื่อกระท ำกจิกำรหรอืพจิำรณำสอบสวน หรอื
ศึกษำเรื่องใด ๆ อนัอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของสภำเมืองพทัยำแล้วรำยงำนต่อสภำเมอืง
พทัยำ 

ในกำรตัง้คณะกรรมกำรวสิำมญัตำมวรรคหนึ่ง นำยกเมอืงพทัยำมสีทิธเิสนอชื่อ
บุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมำชิก เพื่อให้สภำเมืองพัทยำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรวสิำมญัไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสีข่องจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

 
๑๗ มำตรำ ๓๘ บญัญัติให้สภำเมอืงพทัยำมอี ำนำจแต่งตัง้สมำชิกเป็นคณะกรรมกำรสำมญั

เพื่อกระท ำกิจกำรหรอืพจิำรณำสอบสวนหรอืศึกษำเรื่องใด ๆ โดยมไิด้จ ำกดัว่ำสภำเมอืงพทัยำจะมี
อ ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรสำมญัได้กี่คณะ ดงันัน้ นอกจำกคณะกรรมกำรสำมญัที่สภำเมอืงพทัยำได้
แต่งตัง้ไวแ้ล้ว สภำเมอืงพทัยำจะตัง้คณะกรรมกำรสำมญัเพื่อกระท ำกจิกำรหรอืพจิำรณำสอบสวนหรอื
ศกึษำเรื่องใด ๆ อกีกีค่ณะกย็่อมกระท ำไดต้ำมทีเ่หน็สมควร (เรื่องเสรจ็ที ่๘๐๑/๒๕๓๕) 
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๒๘๒ 

คณะกรรมกำรที่ สภำ เมือ งพัท ยำตั ้ง ขึ้ น ต ำมวร รคหนึ่ ง  จ ะแต่ ง ตั ้ง
คณะอนุกรรมกำรเพื่อพจิำรณำหรอืปฏิบตักิำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมทีค่ณะกรรมกำร
มอบหมำยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๓๙  สภำเมอืงพทัยำมอี ำนำจตรำขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัจรรยำบรรณของ
สมำชิก ข้อบงัคบักำรประชุมเกี่ยวกบักำรเลือกและกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของประธำนสภำ
เมอืงพทัยำ รองประธำนสภำเมอืงพทัยำ คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรของสภำ
เมืองพัทยำ วิธีกำรประชุม กำรเสนอและพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ กำรเสนอญัตติ  
กำรปรกึษำ กำรอภิปรำย กำรลงมติ กำรตัง้และตอบกระทูถ้ำม กำรเปิดอภิปรำยทัว่ไป 
กำรรกัษำระเบยีบและควำมเรยีบรอ้ย และกจิกำรอื่นอนัเป็นหน้ำทีข่องสภำเมอืงพทัยำ 

 

มำตรำ ๔๐  เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิค่ำเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธำนสภำเมืองพัทยำ รองประธำนสภำเมืองพัทยำ สมำชิก เลขำนุกำร
ประธำนสภำเมอืงพทัยำ ผูช้่วยเลขำนุกำรประธำนสภำเมอืงพทัยำ กรรมกำรสำมญัหรอื
กรรมกำรวิสำมัญที่สภำเมืองพัทยำตัง้ขึ้น หรืออนุกรรมกำรที่คณะกรรมกำรตัง้ขึ้น  
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

ส่วนที ่๒ 

นำยกเมอืงพทัยำ 

   
 

มำตรำ ๔๑  ให้เมอืงพทัยำมนีำยกเมอืงพทัยำคนหนึ่งซึ่งเลอืกตัง้โดยรำษฎร  
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเมอืงพทัยำ 

กำรเลอืกตัง้นำยกเมอืงพทัยำใหก้ระท ำโดยวธิอีอกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสมัครรับเลือกตัง้และกำรเลือกตัง้นำยกเมืองพัทยำ  
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 
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๒๘๓ 

มำตรำ ๔๒๑๘  ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้นำยกเมอืงพทัยำและผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้
เป็นนำยกเมอืงพทัยำ ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำร
เลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนำยกเมอืงพทัยำ นอกจำกต้องมคีุณสมบตัแิละไม่
มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมวรรคหนึ่งแลว้ ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิหำ้ปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๒) ส ำเรจ็กำรศกึษำไม่ต ่ำกว่ำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำ 

 

มำตรำ ๔๓๑๙  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๔๒๐  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๕๒๑  นำยกเมืองพทัยำมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปีนับแต่วนั
เลอืกตัง้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวำระไม่ได ้

ในกรณีทีน่ำยกเมอืงพทัยำด ำรงต ำแหน่งไม่ครบระยะเวลำสีปี่กใ็หถ้อืว่ำเป็นหนึ่ง
วำระ และเมื่อได้ด ำรงต ำแหน่งสองวำระติดต่อกันแล้วจะด ำรงต ำแหน่งได้อีกเมื่อพ้น
ระยะเวลำสีปี่นับแต่วนัพน้จำกต ำแหน่ง 

มำตรำ ๔๖  ให้มกีำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่นำยกเมอืงพทัยำภำยในเจ็ดวนั 
นับแต่วนัทีไ่ดม้กีำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้นำยกเมอืงพทัยำ 

นำยกเมืองพทัยำอำจแต่งตัง้รองนำยกเมอืงพทัยำจ ำนวนไม่เกินสี่คนซึ่งมใิช่
สมำชิกเป็นผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเมอืงพทัยำตำมที่นำยกเมืองพทัยำ
มอบหมำย 

 

 
๑๘ มำตรำ ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ  

(ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๙ มำตรำ  ๔๓ ยกเลิก โดยพระรำชบัญญัติระ เบียบบริหำรรำชกำร เมืองพัทยำ  

(ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๐ มำตรำ ๔๔  ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติระ เบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ  

(ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๑ มำตรำ ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ  

(ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๘๔ 

มำตรำ ๔๗๒๒  รองนำยกเมอืงพทัยำตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม
ตำมมำตรำ ๔๒ เวน้แต่ในส่วนทีเ่กีย่วกบัอำยุใหน้ับถงึวนัแต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๔๘  นำยกเมอืงพทัยำมอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดนโยบำยและรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของเมืองพัทยำ 

ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บญัญตั ิและนโยบำย 

(๒) สัง่ อนุญำต และอนุมตัเิกีย่วกบัรำชกำรของเมอืงพทัยำ 

(๓) แต่งตัง้และถอดถอนรองนำยกเมอืงพทัยำ เลขำนุกำรนำยกเมืองพทัยำ 
ผูช้่วยเลขำนุกำรนำยกเมอืงพทัยำ ประธำนทีป่รกึษำ ทีป่รกึษำหรอืคณะทีป่รกึษำ 

(๔) วำงระเบยีบเพื่อใหง้ำนของเมอืงพทัยำเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 

(๕) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ  
ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัมอบหมำย หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ 
นำยกเมอืงพทัยำ หรอืนำยกเทศมนตรหีรอืคณะเทศมนตร ี

 

มำตรำ ๔๙๒๓  นำยกเมอืงพทัยำ รองนำยกเมอืงพทัยำ เลขำนุกำรนำยกเมือง
พทัยำ ผูช้่วยเลขำนุกำรนำยกเมอืงพทัยำ ประธำนทีป่รกึษำ และทีป่รกึษำ ตอ้งไม่กระท ำ
กำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ด ำรงต ำแหน่งหรอืหน้ำที่ใดในส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ 
หรอืกำรพำณิชย์ของเมอืงพทัยำหรอืบรษิทัซึ่งเมอืงพทัยำถือหุน้  หรอืต ำแหน่งผูบ้รหิำร
ท้องถิ่นหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ต ำแหน่งที่ต้องด ำรงตำมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำย หรอืเป็นกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่พื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิหรอืตำม
นโยบำยของรฐับำล 

(๒) รบัเงนิหรอืประโยชน์ใด ๆ เป็นพเิศษจำกส่วนรำชกำร หรอืหน่วยงำนของ
รฐั หรือรฐัวิสำหกิจ หรือกำรพำณิชย์ของเมืองพทัยำหรือบริษัทซึ่งเมืองพทัยำถือหุ้น 
นอกเหนือไปจำกที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวิสำหกิจ หรือกำรพำณิชย์หรือ
บรษิทั ปฏบิตักิบับุคคลในธุรกจิกำรงำนตำมปกต ิ

 
๒๒ มำตรำ ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ  

(ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๓ มำตรำ ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ  

(ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๘๕ 

(๓) เป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในสญัญำหรอืกจิกำรทีก่ระท ำหรอืจะกระท ำกบัหรอืใหแ้ก่
เมอืงพทัยำ หรอืมส่ีวนได้เสยีในสญัญำหรอืกิจกำรทีก่ระท ำหรอืจะกระท ำกบัหรอืใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมพีฤติกำรณ์แสดงให้เห็นว่ำเป็นกำรต่ำงตอบแทน
หรอืเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่ำงกนั หรอืเป็นหุ้นส่วนหรอืผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรอื
บรษิทัทีเ่ป็นคู่สญัญำกบัเมอืงพทัยำอนัมลีกัษณะเป็นกำรผูกขำดตดัตอน  ทัง้นี้ ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรอืทำงอ้อม เว้นแต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นในบรษิัทมหำชนจ ำกดัอยู่ก่อนไดร้บั
กำรเลอืกตัง้ 

บทบญัญตัิมำตรำนี้มใิห้ใชบ้งัคบัแก่กรณีที่บุคคลตำมวรรคหนึ่งได้รบัเบี้ยหวดั 
บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงนิปีพระบรมวงศำนุวงศ ์หรอืเงนิอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั และมใิหใ้ช้
บังคับแก่กรณีที่บุคคลตำมวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่ำเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใด
เนื่องจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมำธกิำรของรฐัสภำ สภำผูแ้ทนรำษฎร วุฒสิภำ หรอืสภำ
เมอืงพทัยำหรอืสภำทอ้งถิน่อื่น หรอืกรรมกำรทีม่กีฎหมำยบญัญตัใิหเ้ป็นโดยต ำแหน่ง 

ใหน้ ำควำมใน (๒) และ (๓) มำใชบ้งัคบัแก่สมำชกิดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๕๐  นำยกเมอืงพทัยำพน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ถงึครำวออกตำมวำระ 

(๒) ตำย 

(๓) เมื่อมกีำรยุบสภำเมอืงพทัยำตำมมำตรำ ๗๖ 

(๔) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 

(๕)๒๔ ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๔๒ 

(๖) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๙ 

(๗)๒๕ รฐัมนตรพีจิำรณำสอบสวนและสัง่ใหอ้อกจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๙๖/๑ 

(๘) รำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตเมืองพทัยำได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจำก
ต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอื
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 
๒๔ มำตรำ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๕) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืง 

พทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๕ มำตรำ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๗) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืง 

พทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๘๖ 

เมื่อมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัควำมเป็นนำยกเมอืงพัทยำผู้ใดสิ้นสุดลงตำม (๕) หรอื 
(๖) หรอืเมื่อไดร้บัแจง้จำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำควำมเป็นนำยกเมอืงพทัยำผู้ใด
สิน้สุดลงตำม (๕) ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัสอบสวนและวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในหกสบิวนั
นับแต่วันที่ผู้ว่ ำรำชกำรจังหวัด เห น็ว ่ำม เีหต ุอ นัควรสงสยัหร อืได ร้ บัแจ ้งจำก
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ แล้วแต่กรณี แมว้่ำนำยกเมอืงพัทยำผู้นัน้จะได้พ้นจำก
ต ำแหน่งไปแล้วไม่ว่ำดว้ยเหตุใด เวน้แต่เพรำะเหตุตำย หรอืพน้จำกต ำแหน่งไปแล้วเกนิ
สองปี  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง๒๖ 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัวนิิจฉัยว่ำนำยกเมอืงพทัยำพ้นจำกต ำแหน่งตำม 
(๕) หรอื (๖) ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัประกำศค ำวนิิจฉยัใหท้รำบทัว่กนั ไม่ว่ำผูน้ัน้จะไดพ้น้
จำกต ำแหน่งไปก่อนแล้วหรอืไม่ก็ตำม โดยในค ำวนิิจฉัยนัน้ให้ระบุเหตุที่ท ำให้พ้นจำก
ต ำแหน่งไวด้ว้ย และใหน้ำยกเมอืงพทัยำผูน้ัน้พน้จำกต ำแหน่งตัง้แต่วันทีม่เีหตุตำม (๕) 
หรอื (๖) แต่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรบัค่ำตอบแทนที่ได้กระท ำไปก่อน
วนัที่ม ีกำรประกำศค ำว ินิจฉัย ถ้ำในขณะที่ประกำศค ำวนิิจฉัยดงักล่ำวผู ้นัน้ก ำลงั
ด ำรงต ำแหน่งสมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่นอนัเป็นผลจำกกำรเลอืกตัง้ต่ำง
วำระหรอืต่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกนั ใหผู้น้ัน้พน้จำกต ำแหน่งทีก่ ำลงัด ำรงอยู่ด้วย 
และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ำมใช้สิทธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรือใช้สทิธิเลือกตัง้ ให้ถือว่ำ
วนัที่ประกำศค ำวนิิจฉัยเป็นวนัเริม่นับระยะเวลำต้องหำ้มดงักล่ำว  ทัง้นี้ ค ำวนิิจฉัยของ
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตำมมำตรำนี้ใหเ้ป็นทีสุ่ด๒๗ 

ในระหว่ำงที่ไม่มนีำยกเมอืงพทัยำ ให้ปลดัเมอืงพทัยำปฏบิตัิหน้ำทีข่องนำยก
เมอืงพทัยำเท่ำทีจ่ ำเป็นไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวจนกว่ำนำยกเมอืงพทัยำซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้ขึ้น
ใหม่จะเขำ้รบัหน้ำที๒่๘ 

 

มำตรำ ๕๑  รองนำยกเมอืงพทัยำพน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) นำยกเมอืงพทัยำพน้จำกต ำแหน่ง 

 
๒๖ มำตรำ ๕๐ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรเมอืง 

พทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๗ มำตรำ ๕๐ วรรคสำม แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรเมือง 

พทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๘ มำตรำ  ๕๐  วรรคสี่  เพิ่ม โดยพระรำชบัญญัติร ะ เบียบบริห ำรร ำชกำร เมือ ง 

พทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๘๗ 

(๒) นำยกเมอืงพทัยำมคี ำสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

(๓) ตำย 

(๔) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อนำยกเมอืงพทัยำ 

(๕) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๔๗ 

(๖) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๙ 

ให้น ำควำมในวรรคสองและวรรคสำมของมำตรำ ๕๐ มำใช้บงัคบักับกรณีรอง
นำยกเมอืงพทัยำดว้ยโดยอนุโลม๒๙ 

 

มำตรำ ๕๒  นำยกเมืองพทัยำอำจแต่งตัง้เลขำนุกำรนำยกเมืองพทัยำและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรนำยกเมอืงพทัยำไม่เกินจ ำนวนรองนำยกเมอืงพทัยำ และอำจแต่งตัง้
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธำนที่ปรึกษำและที่ปรึกษำได้จ ำนวนรวมกันแล้วไม่เกินห้ำคน  
เพื่อช่วยเหลอืในกำรบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำตำมทีน่ำยกเมอืงพทัยำมอบหมำย 

บุคคลที่ได้รบัแต่งตัง้เป็นเลขำนุกำรนำยกเมอืงพทัยำ ผู้ช่วยเลขำนุกำรนำยก
เมอืงพทัยำ ประธำนทีป่รกึษำ และทีป่รกึษำ ตอ้งมใิช่สมำชกิ และใหน้ ำควำมในวรรคสอง
และวรรคสำมของมำตรำ ๕๐ และมำตรำ ๕๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) มำใชบ้งัคบัแก่
กำรพน้จำกต ำแหน่งของบุคคลดงักล่ำวดว้ยโดยอนุโลม๓๐ 

 

มำตรำ ๕๓  เงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่น 
ของนำยกเมืองพัทยำ รองนำยกเมืองพัทยำ เลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ ประธำนที่ปรึกษำหรือที่ปรึกษำ ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

หมวด ๓ 

ระเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ 

   
 

 
๒๙ มำตรำ ๕๑ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรเมอืง 

พทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๐ มำตรำ ๕๒ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมือง 

พทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๘๘ 

มำตรำ ๕๔  ให้นำยกเมอืงพทัยำควบคุมและรบัผดิชอบในกำรบรหิำรกิจกำร
ของเมอืงพทัยำและเป็นผูบ้งัคบับญัชำพนักงำนเมอืงพทัยำและลูกจำ้งเมอืงพทัยำ 

 

มำตรำ ๕๕  เมอืงพทัยำแบ่งส่วนรำชกำรดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส ำนักปลดัเมอืงพทัยำ 

(๒) ส่วนรำชกำรอื่น ตำมทีน่ำยกเมอืงพทัยำประกำศก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบ
ของกระทรวงมหำดไทย 

กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักปลัดเมืองพัทยำ และส่วนรำชกำรอื่น 
ตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่นำยกเมืองพทัยำประกำศก ำหนด โดยควำมเห็นชอบ 
ของกระทรวงมหำดไทย 

 

มำตรำ ๕๖  ใหม้ปีลดัเมอืงพทัยำคนหนึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชำพนักงำนเมอืงพทัยำ
และลูกจ้ำงเมืองพทัยำรองจำกนำยกเมืองพทัยำ และรบัผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำร
ประจ ำของเมอืงพทัยำให้เป็นไปตำมนโยบำย และมอี ำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่มกีฎหมำย
ก ำหนดหรอืตำมทีน่ำยกเมอืงพทัยำมอบหมำย 

กำรบรหิำรงำนบุคคลของเมอืงพทัยำใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๕๗  ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่รำชกำรเมืองพัทยำ 
ที่จะต้องอำศัยข้ำรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั 
รฐัวสิำหกจิ หรอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นมำปฏบิตังิำนชัว่ครำว นำยกเมอืงพทัยำ
อำจขอยืมตัวผู้นั ้นมำช่วยปฏิบัติรำชกำรของเมืองพัทยำเ ป็นกำรชัว่ครำวโดยมี
ก ำหนดเวลำก็ให้กระท ำได้ แต่ต้องท ำควำมตกลงกับหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั 
รฐัวสิำหกจิ หรอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นนัน้ก่อน และเมื่อหมดควำมจ ำเป็นเมื่อใด
ใหร้บีส่งตวัผูน้ัน้คนืสงักดัเดมิ 

ให้ถือว่ำขำ้รำชกำร พนักงำนหรอืลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั
รฐัวสิำหกจิ หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูไ้ดร้บัแต่งตัง้ตำมวรรคหนึ่ง มอี ำนำจหน้ำที่
เป็นพนักงำนเมอืงพทัยำตำมพระรำชบญัญตันิี้โดยไม่ขำดจำกสถำนภำพเดมิ และคงไดร้บั
เงนิเดอืนหรอืค่ำจำ้ง แลว้แต่กรณี จำกสงักดัเดมิ 

 

มำตรำ ๕๘  อ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรสัง่หรอืกำรปฏบิตัริำชกำรของรองนำยกเมอืง
พทัยำ ใหเ้ป็นไปตำมทีน่ำยกเมอืงพทัยำมอบหมำย 
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๒๘๙ 

ในกรณีที่นำยกเมอืงพทัยำไม่อำจปฏิบตัิรำชกำรได้ ให้รองนำยกเมอืงพทัยำ
ตำมล ำดบัทีน่ำยกเมอืงพทัยำจดัไวเ้ป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถำ้ไม่มรีองนำยกเมอืงพทัยำ
หรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้ใหป้ลดัเมอืงพทัยำเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตัิ หรอืกำรปฏิบตัริำชกำรทีน่ำยกเมอืง
พทัยำจะพงึปฏบิตัหิรอืด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิหรอื
ค ำสัง่ใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ขอ้บญัญตัิ หรอืค ำสัง่นัน้ หรอืมติของคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้ไม่ได้ก ำหนดในเรื่องกำร
มอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น นำยกเมืองพัทยำอำจมอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสือให้ 
รองนำยกเมืองพัทยำเป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเมืองพทัยำก็ได้ แต่ถ้ำมอบให้ 
ปลดัเมอืงพทัยำหรอืรองปลดัเมอืงพทัยำปฏบิตัริำชกำรแทน ใหท้ ำเป็นค ำสัง่และประกำศ
ใหป้ระชำชนทรำบ 

กำรปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเมืองพทัยำตำมวรรคสำม ต้องกระท ำภำยใต้ 
กำรก ำกบัดแูลและกรอบนโยบำยทีน่ำยกเมอืงพทัยำก ำหนดไว ้

 

มำตรำ ๕๙  ในกรณีที่มรีองปลดัเมอืงพทัยำ อ ำนำจในกำรสัง่หรอืกำรปฏิบตัิ
รำชกำรของรองปลดัเมอืงพทัยำ ใหเ้ป็นไปตำมทีป่ลดัเมอืงพทัยำมอบหมำย 

ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งปลดัเมอืงพทัยำหรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได้
ให้รองปลดัเมืองพทัยำเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน ถ้ำมีรองปลดัเมืองพทัยำหลำยคนให้ 
รองปลดัเมอืงพทัยำผูม้อีำวุโสตำมระเบยีบแบบแผนของรำชกำรเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน  
ถ้ำไม่มผีู้ด ำรงต ำแหน่งรองปลดัเมอืงพทัยำหรอืมแีต่ไม่อำจปฏิบตัิรำชกำรได้ ให้นำยก
เมืองพทัยำแต่งตัง้หวัหน้ำส่วนรำชกำรของเมอืงพทัยำหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
เป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตัิ หรอืกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ปลดัเมือง
พทัยำจะพงึปฏบิตัหิรอืด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิหรอื
ค ำสัง่ใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ขอ้บญัญตั ิหรอืค ำสัง่นัน้ หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้ไม่ไดก้ ำหนดเรื่องกำรมอบ
อ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น ปลดัเมอืงพัทยำอำจมอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสอืให้รองปลดั
เมอืงพทัยำปฏบิตัริำชกำรแทนปลดัเมอืงพทัยำกไ็ด ้แต่ถ้ำจะมอบใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำร
ของเมอืงพทัยำหรอืผู้ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำปฏิบตัิรำชกำรแทน ให้ท ำเป็นค ำสัง่และ
ประกำศใหป้ระชำชนทรำบ 
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๒๙๐ 

 

มำตรำ ๖๐  ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำส่วนรำชกำรของเมอืงพทัยำ

หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำหรอืมแีต่ไมอ่ำจปฏบิตัริำชกำรได ้ใหป้ลดัเมอืงพทัยำแตง่ตัง้

พนักงำนเมืองพัทยำคนหนึ่งเป็นผู้ร ักษำรำชกำรแทนได้  ทัง้นี้ ให้ท ำเป็นค ำสัง่และ

ประกำศใหป้ระชำชนทรำบ 

อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่หวัหน้ำ 

ส่วนรำชกำรของเมอืงพทัยำหรอืผู้ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำจะพงึปฏิบตัิ หรอืด ำเนินกำร

ตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตั ิหรอืค ำสัง่ใด หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรี

ในเรื่องใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อบญัญัติ หรือค ำสัง่นัน้ หรือมติของ

คณะรฐัมนตรใีนเรื่องนัน้ไม่ไดก้ ำหนดเรื่องกำรมอบอ ำนำจไวเ้ป็นอย่ำงอื่น หวัหน้ำส่วน

รำชกำรของเมอืงพทัยำหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำอำจมอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสอื

ใหพ้นักงำนเมอืงพทัยำคนใดคนหนึ่งปฏบิตัริำชกำรแทนได ้แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๖๑  ในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ใหน้ำยกเมอืงพทัยำ รองนำยกเมอืงพทัยำและ

พนักงำนเมอืงพทัยำเป็นเจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

หมวด ๔ 

อ ำนำจหน้ำทีข่องเมอืงพทัยำ 

   
 

มำตรำ ๖๒๓๑  ภำยใต้บงัคบัแห่งบทบญัญตัขิองกฎหมำย เมอืงพทัยำมอี ำนำจ
หน้ำทีด่ ำเนินกำรในเขตเมอืงพทัยำในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 

(๒) กำรส่งเสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้มและทรพัยำกรธรรมชำติ 
(๓) กำรคุม้ครองและดแูลรกัษำทรพัยส์นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

(๔) กำรวำงผงัเมอืงและกำรควบคุมกำรก่อสรำ้ง 

 
๓๑ อ ำนำจหน้ำที่ของเมอืงพทัยำต้องอยู่ภำยใต้บงัคบัแห่งบทบญัญัตขิองกฎหมำย ไม่ว่ำจะ

เป็นกฎหมำยอื่นหรอืกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ เมื่อกำรควบคุมและส่งเสรมิ
กำรท่องเที่ยวตำมมำตรำ ๖๒ มไิด้มกีฎหมำยอื่นบญัญัติไว้โดยเฉพำะ กำรดงักล่ำวจึงต้องอยู่ภำยใต้
บงัคบักฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำนัน่เอง (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรื่องเสรจ็ที ่๒๐๑/๒๕๒๒) 
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๒๙๑ 

(๕) กำรจดักำรเกีย่วกบัทีอ่ยู่อำศยัและกำรปรบัปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 

(๖) กำรจดักำรจรำจร 

(๖/๑)๓๒ กำรส่งเสรมิและสนับสนุนสถำนีต ำรวจ และหน่วยงำนอื่นในกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีต่ำม (๑) และ (๖) 

(๗) กำรรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง 

(๘) กำรก ำจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล และกำรบ ำบดัน ้ำเสยี 

(๙) กำรจดัใหม้นี ้ำสะอำดหรอืกำรประปำ 

(๑๐) กำรจดัใหม้กีำรควบคุมตลำด ท่ำเทยีบเรอื และทีจ่อดรถ 

(๑๑) กำรควบคุมอนำมยัและควำมปลอดภยัในรำ้นจ ำหน่ำยอำหำร โรงมหรสพ
และสถำนบรกิำรอื่น 

(๑๒) กำรควบคุมและส่งเสรมิกจิกำรท่องเทีย่ว 

(๑๓) กำรบ ำรุงรกัษำศลิปะ จำรตีประเพณี ภูมปัิญญำท้องถิ่น และวฒันธรรม 
อนัดขีองทอ้งถิน่ 

(๑๔) อ ำนำจหน้ำทีอ่ื่นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นของเทศบำลนครหรอืของ
เมอืงพทัยำ 

 

มำตรำ ๖๓  ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎหมำยทีบ่ญัญตัใิหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำทีข่อง
เมอืงพทัยำหรอืขอ้บญัญตั ิให้นำยกเมอืงพทัยำ รองนำยกเมอืงพทัยำ ปลดัเมอืงพทัยำ 
รองปลดัเมอืงพทัยำ หวัหน้ำส่วนรำชกำรของเมอืงพทัยำ หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำ 
และพนักงำนเมืองพทัยำ ซึ่งนำยกเมืองพทัยำแต่งตัง้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับ
ปฏิบตัิหน้ำทีด่งักล่ำว และให้มฐีำนะเป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจตำมประมวล
กฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องพนักงำนเจำ้หน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่งใหม้อี ำนำจดงัต่อไปนี้ 
(๑) เขำ้ไปในอำคำรหรอืบรเิวณทีต่ัง้อำคำรทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่ำมกีำรฝ่ำฝืน

หรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืขอ้บญัญตั ิในเวลำระหว่ำงพระอำทติยข์ึน้ถงึพระอำทติย์ตก
หรอืในเวลำท ำกำรของสถำนทีน่ัน้ 

 
๓๒ มำตรำ ๖๒ วรรคหนึ่ง (๖/๑) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมือง 

พทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๙๒ 

(๒) มีหนังสือสอบถำมหรอืเรียกบุคคลใดมำชี้แจงขอ้เท็จจรงิหรือสัง่ให้แสดง
เอกสำรหรือหลกัฐำนอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำที่มเีหตุอนัควรสงสยัว่ำมกีำรฝ่ำ ฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืขอ้บญัญตัิ 

(๓) ยึดหรืออำยัดเอกสำร หลักฐำน ยำนพำหนะหรือสิ่งใด  ๆ เพื่อใช้เป็น
หลกัฐำนในกำรด ำเนินคด ี

(๔) จบักุมผูก้ระท ำควำมผดิตำมกฎหมำย หรอืขอ้บญัญตัเิพื่อด ำเนินคดี 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคสอง  

ให้ เ ป็นไปตำมระเบียบที่นำยก เมืองพัทยำก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของ
กระทรวงมหำดไทย 

ในกรณีที่มีกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย หรือข้อบญัญัติตำมวรรคหนึ่ง 
นำยกเมอืงพทัยำ ปลดัเมอืงพทัยำ หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรของเมอืงพทัยำ หรอืผูด้ ำรง
ต ำแหน่งเทียบเท่ำ แล้วแต่กรณี เห็นว่ำผู้ต้องหำไม่ควรได้รับโทษจ ำคุก ให้มีอ ำนำจ
เปรยีบเทยีบ และเมื่อผูก้ระท ำควำมผดิช ำระค่ำปรบัตำมทีเ่ปรยีบเทยีบภำยในสำมสบิวนั
นับแต่วันที่มีกำรเปรียบเทียบ ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมอำญำ 

ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดไม่ยอมเปรียบเทยีบ หรือเมื่อยอมแล้วแต่ไม่ช ำระ
ค่ำปรบัภำยในก ำหนดเวลำ ใหพ้นักงำนเมอืงพทัยำซึ่งนำยกเมอืงพทัยำแต่งตัง้มอี ำนำจ
ในกำรสอบสวนและมีฐำนะเป็นพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ  
ควำมอำญำ เมื่อท ำกำรสอบสวนเสร็จใหส่้งรำยงำนกำรสอบสวนไปยงัพนักงำนอยักำร 
เพื่อด ำเนินคดใีนศำลต่อไป โดยใหถ้อืว่ำรำยงำนกำรสอบสวนนัน้เป็นส ำนวนกำรสอบสวน
ตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

เงนิค่ำปรบัใหเ้ป็นรำยไดข้องเมอืงพทัยำ 

 

มำตรำ ๖๔  เมอืงพทัยำอำจใหบ้รกิำรแก่บุคคล หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั 
รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีค่ำตอบแทนได้ เมื่อบริกำรนัน้ 
โดยปกตเิป็นบรกิำรทีม่คี่ำตอบแทน 

กำรประกอบกำรพำณิชยข์องเมอืงพทัยำใหต้รำเป็นขอ้บญัญตัิ 
กำรประกอบกิจกำรใดที่เมืองพทัยำมรีำยได้หรือผลพลอยได้อนัเกิดจำกกำร

กระท ำตำมอ ำนำจหน้ำทีจ่ะไม่ตรำเป็นขอ้บญัญตักิไ็ด ้
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๒๙๓ 

มำตรำ ๖๕  เมืองพทัยำอำจด ำเนินกิจกำรนอกเขตเมืองพทัยำ เมื่อกำรนัน้
จ ำเป็นต้องท ำและเป็นกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรที่ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่อยู่
ภำยในเขตเมอืงพทัยำ หรอืเป็นประโยชน์แก่เมอืงพทัยำ 

กำรด ำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่งต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกสภำเมอืงพทัยำ 
และไดร้บัควำมยนิยอมจำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะเขำ้ไปด ำเนินกำร 

ในกรณีที่ไม่ได้รบัควำมยนิยอมจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตำมวรรคสอง 
ใหน้ำยกเมอืงพทัยำรำยงำนต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อพจิำรณำ ถ้ำผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั
เห็นว่ำกำรด ำเนินกิจกำรนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อประชำชนเป็นส่วนรวม ให้ผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดัด ำเนินกำรใหน้ำยกเมอืงพทัยำและผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง
มำประชุม เพื่อหำขอ้ยุตริ่วมกนั 

 

มำตรำ ๖๖  ในกรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดด ำเนินกจิกำรใดทีอ่ยู่นอก
เขตเมอืงพทัยำอนัมลีกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบกระเทอืนต่อควำมสงบเรยีบรอ้ย หรอืควำม
ปลอดภยัของประชำชนในเขตเมอืงพทัยำ ใหน้ำยกเมอืงพทัยำเสนอผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 
แต่งตัง้คณะกรรมกำรขึน้เพื่อพจิำรณำปัญหำดงักล่ำวร่วมกนั 

เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้รับข้อเสนอของนำยกเมืองพัทยำตำมวรรคหนึ่ง  
ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัด ำเนินกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรขึน้ชุดหนึ่งภำยในสบิหำ้วนันับแต่
ได้รับข้อเสนอและถ้ำคณะกรรมกำรได้พิจำรณำและมีมติอย่ำงใดแล้ว ให้เสนอ 
ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อแจ้งให้เมอืงพทัยำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง
ด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรต่อไป ในกรณีที่หำข้อยุติไม่ได้ ให้รัฐมนตร ี
เป็นผูช้ีข้ำด 

คณะกรรมกำรตำมวรรคสอง ให้ประกอบด้วยผู้แทนเมอืงพทัยำ ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และบุคคลอื่นตำมทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเหน็สมควร 

 

มำตรำ ๖๗  ในกรณีทีห่น่วยรำชกำร รฐัวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนิน
กิจกำรใดทีอ่ยู่นอกเขตเมอืงพทัยำอนัมลีกัษณะที่จะมผีลกระทบกระเทอืนต่อควำมสงบ
เรียบร้อยหรือควำมปลอดภัยของประชำชนในเขตเมืองพทัยำ ให้นำยกเมืองพัทยำ
รำยงำนต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั เพื่อแจง้ใหห้น่วยรำชกำร รฐัวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำนของรฐั
ทีเ่กีย่วขอ้งพจิำรณำและหำขอ้ยุตริ่วมกนั 
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๒๙๔ 

มำตรำ ๖๘  ในกรณีจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรใหบ้รกิำรแก่ประชำชนอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและลดภำระทำงกำรเงนิของเมอืงพทัยำ เมอืงพทัยำอำจมอบใหบุ้คคลอื่น
หรอืเขำ้ร่วมกบับุคคลอื่นกระท ำกิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของเมอืงพทัยำได้ ในกรณี
เช่นนัน้ ผู้กระท ำกิจกำรมีสิทธิเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร หรือค่ำตอบแทน  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกำรนัน้แทนเมอืงพทัยำตำมอตัรำทีไ่ดท้ ำควำมตกลงกบัเมอืงพทัยำได้ 

กำรกระท ำกิจกำรตำมวรรคหนึ่งต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำกสภำเมอืงพทัยำ 
และรฐัมนตรกี่อน 

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรกระท ำกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บญัญตั ิ ทัง้นี้ ขอ้บญัญตัดิงักล่ำวต้องไม่มลีกัษณะทีอ่ำจเป็นผลให้
ประชำชนผูใ้ชห้รอืรบับรกิำรตอ้งเสยีค่ำบรกิำรหรอืค่ำใชจ้่ำยอื่นสงูขึน้ 

 

มำตรำ ๖๙  เมอืงพทัยำอำจร่วมกบัหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จัดตัง้องค์กำรขึ้นเรียกว่ำ สหกำร มีฐำนะเป็น 
นิตบิุคคล เพื่อท ำกจิกำรใดอนัอยู่ภำยใตอ้ ำนำจหน้ำทีข่องเมอืงพทัยำได้ 

กำรจดัตัง้สหกำรจะท ำได้โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ โดยระบุชื่อ อ ำนำจ
หน้ำที่ และวิธีกำรบริกำรและกำรด ำเนินงำนไว้ และเมื่อจะยุบเลิกสหกำร ให้ตรำเป็น 
พระรำชกฤษฎกีำ โดยระบุวธิจีดักำรทรพัยส์นิไวด้ว้ย 

 

หมวด ๕ 

ขอ้บญัญตัเิมอืงพทัยำ 

   
 

มำตรำ ๗๐  เมอืงพทัยำมอี ำนำจตรำขอ้บญัญตัโิดยไม่ขดัหรอืแยง้ต่อกฎหมำย
ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำทีข่องเมอืงพทัยำ 

(๒) เมื่อมกีฎหมำยบญัญตัใิหเ้มอืงพทัยำมอี ำนำจตรำขอ้บญัญตัไิด้ 
(๓) กำรใหบ้รกิำรโดยมคี่ำตอบแทนตำมมำตรำ ๖๔ วรรคหนึ่ง 

(๔) กำรพำณิชยต์ำมมำตรำ ๖๔ วรรคสอง 

(๕) กำรคลงั กำรงบประมำณ กำรเงนิ ทรพัย์สนิ กำรจดัหำผลประโยชน์จำก
ทรพัยส์นิ กำรจำ้ง และกำรพสัดุ 
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๒๙๕ 

ในข้อบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง จะก ำหนดโทษจ ำคุกหรือโทษปรับหรือทัง้จ ำ 
และปรบัผูล้ะเมดิขอ้บญัญตัไิวด้ว้ยกไ็ด ้แต่จะก ำหนดโทษจ ำคุกเกนิหกเดอืนและโทษปรบั
เกนิหนึ่งหมื่นบำทไม่ได ้

ข้อบัญญัติ ต ำม  (๕ )  ต้ อ ง มีม ำต ร ฐ ำน ไม่ ต ่ ำ ก ว่ ำ ม ำตร ฐ ำนกลำงที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

ขอ้บญัญตัติำมวรรคหนึ่งจะตรำขึน้ไดต้อ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกสภำเมอืงพทัยำ 

 

มำตรำ ๗๑  ร่ำงขอ้บญัญตัจิะเสนอไดก้แ็ต่โดยนำยกเมอืงพทัยำ สมำชกิ หรอื
รำษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเมอืงพทัยำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเขำ้ชื่อเสนอขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิน่ 

ในกรณีที่สมำชิกเป็นผู้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ ต้องมีสมำชิกลงนำมรับรอง 
ไม่น้อยกว่ำสองคน 

ร่ำงข้อบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน สมำชิกจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ำรับรองของ  
นำยกเมอืงพทัยำ 

 

มำตรำ ๗๒  ร่ำงข้อบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน หมำยควำมถึงร่ำงข้อบัญญัติ  
ว่ำดว้ยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวำงระเบียบ  
กำรบงัคบัอนัเกีย่วกบัภำษอีำกร 

(๒) กำรเกบ็รกัษำเงนิ กำรจ่ำยเงนิ หรอืกำรโอนงบประมำณของเมอืงพทัยำ 

(๓) กำรกูเ้งนิ กำรค ้ำประกนั หรอืกำรใชเ้งนิกู ้
(๔) กำรคลงั กำรงบประมำณ กำรเงนิ ทรพัย์สนิ กำรจดัหำผลประโยชน์จำก

ทรพัยส์นิ กำรจำ้ง และกำรพสัดุ 
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่ำร่ำงข้อบัญญัติใดเป็นร่ำงข้อบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน  

ทีจ่ะตอ้งมคี ำรบัรองของนำยกเมอืงพทัยำ ใหป้ระธำนสภำเมอืงพทัยำเป็นผูว้นิิจฉยั 

 

มำตรำ ๗๓  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๗๖ ร่ำงข้อบัญญัติที่สภำเมืองพัทยำ  
ไม่เหน็ชอบดว้ยใหเ้ป็นอนัตกไป 

ร่ำงขอ้บญัญตัทิีต่กไปตำมวรรคหนึ่ง จะเสนอใหม่ไดเ้มื่อพน้หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั
นับแต่วนัทีร่่ำงขอ้บญัญตันิัน้ตกไป 
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๒๙๖ 

 

มำตรำ ๗๔  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของเมืองพัทยำ ต้องตรำเป็น
ขอ้บญัญตั ิในกรณีทีข่อ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีออกไม่ทนัปีงบประมำณใหม่ 
ใหใ้ชข้อ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของปีงบประมำณก่อนนัน้ไปพลำงก่อน 

ในกรณีที่งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่ตัง้ไว้ไม่พอส ำหรบักำรใช้จ่ำย หรือมี
ควำมจ ำเป็นที่จะต้องตัง้รำยจ่ำยขึ้นใหม่ระหว่ำงปีงบประมำณ ให้ตรำเป็นข้อบญัญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ 

 

มำตรำ ๗๕  ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและร่ำงข้อบญัญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ สภำเมอืงพทัยำจะต้องพจิำรณำใหเ้สร็จภำยในสี่สบิหำ้วนั
นับแต่วนัทีส่ภำเมอืงพทัยำไดร้บัร่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยนัน้ 

ถ้ำสภำเมอืงพทัยำพจิำรณำร่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยไม่เสร็จภำยใน
ก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่ำสภำเมอืงพทัยำไดใ้หค้วำมเหน็ชอบในร่ำงขอ้บญัญตัิ
งบประมำณรำยจ่ำยนั ้น และให้นำยกเมืองพัทยำลงนำมใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยต่อไป 

ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยของสภำเมืองพัทยำ  
กำรเสนอ กำรแปรญตัต ิหรอืกำรกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ที่มผีลใหส้มำชกิมส่ีวนไม่ว่ำ
โดยตรงหรอืโดยออ้มในกำรใชง้บประมำณรำยจ่ำย จะกระท ำมไิด ้

 

มำตรำ ๗๖  ในกรณีที่สภำเมืองพัทยำไม่เห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรอืร่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ ใหส้ภำเมอืง
พทัยำตัง้คณะกรรมกำรคณะหนึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนสบิห้ำคน เพื่อพจิำรณำ
หำขอ้ยุตคิวำมขดัแยง้ในสำระส ำคญัทีบ่ญัญตัไิวใ้นร่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยนัน้ 

คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ใหป้ระกอบดว้ยสมำชกิซึ่งสภำเมอืงพทัยำแต่งตัง้
จ ำนวนเจ็ดคนและบุคคลซึ่งเป็นหรือมไิด้เป็นสมำชกิซึ่งนำยกเมืองพทัยำเสนอจ ำนวน  
เจด็คน และใหก้รรมกำรทัง้สบิสี่คนร่วมกนัปรกึษำและเสนอบุคคลซึ่งมไิด้เป็นกรรมกำร
และมไิด้เป็นสมำชกิคนหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นประธำนคณะกรรมกำรดงักล่ำวภำยในเจด็วนั
นับแต่วนัทีก่รรมกำรครบจ ำนวนสบิสีค่น 
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๒๙๗ 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถเสนอบุคคลที่จะท ำหน้ำที่ เ ป็นประธำนได้ภำยใน
ก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัตัง้บุคคลซึ่งมไิดเ้ป็นกรรมกำรและมไิด้
เป็นสมำชกิขึน้ท ำหน้ำทีป่ระธำนคณะกรรมกำรดงักล่ำว 

ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งพิจำรณำและรำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อ 
สภำเมอืงพทัยำให้แล้วเสร็จภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่แต่งตัง้ประธำนคณะกรรมกำร  
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่สำมำรถพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
ให้ประธำนคณะกรรมกำรรวบรวมผลกำรพิจำรณำ แล้ววินิจฉัยชี้ขำดและรำยงำนต่อ 
สภำเมอืงพทัยำโดยเรว็ 

ถ้ำสภำเมืองพทัยำยงัไม่เห็นชอบด้วยกบัผลกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร 
หรอืผลกำรวนิิจฉยัของประธำนคณะกรรมกำร แลว้แต่กรณี ใหร้่ำงขอ้บญัญตังิบประมำณ
รำยจ่ำยนัน้เป็นอนัตกไปและใหร้ฐัมนตรสีัง่ยุบสภำเมอืงพทัยำ 

 

มำตรำ ๗๗  ภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัที่สภำเมอืงพทัยำมมีติเห็นชอบด้วยกบั 
ร่ำงขอ้บญัญตัิใดให้ประธำนสภำเมอืงพทัยำส่งร่ำงขอ้บญัญตันิัน้ใหผู้้ว่ำรำชกำรจงัหวดั
พจิำรณำ 

ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัต้องพจิำรณำร่ำงขอ้บญัญตัติำมวรรคหนึ่งใหเ้สรจ็และส่งคนื
ประธำนสภำเมืองพัทยำภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนัที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัตินัน้ ถ้ำผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัไม่พจิำรณำใหแ้ล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้ถอืว่ำผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดัเหน็ชอบดว้ยกบัร่ำงขอ้บญัญตัดิงักล่ำว 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง  
ใหส่้งใหน้ำยกเมอืงพทัยำลงนำมใชบ้งัคบัเป็นขอ้บญัญตัติ่อไป แต่ถ้ำผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั
ไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่ำงข้อบญัญัตินัน้พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบด้วยคืนไปยงั 
สภำเมอืงพทัยำเพื่อพจิำรณำใหม่ ถ้ำสภำเมอืงพทัยำมีมตยินืยนัตำมร่ำงขอ้บญัญตัเิดมิ
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของสมำชกิเท่ำทีม่อียู่ ใหป้ระธำนสภำเมอืงพทัยำ 
แจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัทรำบและส่งร่ำงข้อบญัญัตินัน้ให้นำยกเมืองพทัยำลงนำม  
ใชบ้งัคบัเป็นขอ้บญัญตัติ่อไป 

 

มำตรำ ๗๘  ขอ้บญัญตันิัน้ใหป้ระกำศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ศำลำว่ำกำรเมอืงพทัยำ
และใหม้ผีลใชบ้งัคบัได ้ดงันี้ 
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๒๙๘ 

(๑) ถ้ำเป็นขอ้บญัญตัวิ่ำดว้ยงบประมำณรำยจ่ำย ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดั
จำกวนัประกำศเป็นตน้ไปหรอืตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บญัญตันิัน้ 

(๒) ถ้ำเป็นข้อบัญญัติอื่น ให้มีผลใช้บงัคับเมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันประกำศ  
เวน้แต่ขอ้บญัญตันิัน้จะก ำหนดไวเ้ป็นประกำรอื่น แต่ตอ้งไม่เรว็กว่ำวนัถดัจำกวนัประกำศ 

ให้ปลดัเมืองพทัยำเป็นผู้รบัผิดชอบในกำรประกำศข้อบญัญัติตำมวรรคหนึ่ง 
และใหร้ะบุวนัทีท่ีป่ระกำศไวด้ว้ย 

 

มำตรำ ๗๙  ให้เมืองพทัยำจดัให้มสี ำเนำข้อบญัญัติไว้ ณ ศำลำว่ำกำรเมือง
พทัยำเพื่อใหป้ระชำชนตรวจดูได ้และหำกประชำชนประสงค์จะไดส้ ำเนำขอ้บญัญตัใิด ๆ 
ให้เมืองพัทยำจัดให้โดยคิดค่ำตอบแทนได้ไม่เกินค่ำใช้จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงในกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำว 

 

หมวด ๖ 

รำยไดแ้ละรำยจ่ำย 

   
 

มำตรำ ๘๐  ภำษบี ำรุงทอ้งที ่ภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภำษป้ีำย และอำกรกำรฆำ่สตัว์
และค่ำธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจำกกำรฆ่ำสัตว์ ในเขตเมืองพทัยำ  
ใหเ้มอืงพทัยำจดัเกบ็เป็นรำยไดข้องเมอืงพทัยำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

มำตรำ ๘๑  กจิกำรใดทีม่กีฎหมำยมอบหน้ำทีใ่หเ้ทศบำลหรอืนำยกเทศมนตรี
เป็นเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรหรอืก ำหนดให้แบ่งรำยได้ให้เทศบำล ถ้ำกิจกำรนัน้อยู่ในเขต
เมอืงพทัยำ ใหเ้มอืงพทัยำหรอืนำยกเมอืงพทัยำเป็นเจำ้หน้ำทีด่ ำเนินกำรหรอืใหเ้มอืงพทัยำ
ได้รับส่วนแบ่งรำยได้ตำมกฎหมำยนัน้และบรรดำค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และ
ค่ำปรบั เนื่องในกจิกำรเช่นว่ำนัน้ ใหเ้ป็นรำยไดข้องเมอืงพทัยำ 

 

มำตรำ ๘๒  เมอืงพทัยำมอี ำนำจออกขอ้บญัญตัเิกบ็ภำษอีำกรและค่ำธรรมเนยีม
เพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละสบิของภำษอีำกรและค่ำธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรอืทุก
ประเภท ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ภำษธีุรกจิเฉพำะตำมประมวลรษัฎำกร ซึง่สถำนประกอบกำรอยู่ในเขตเมอืง
พทัยำ 
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๒๙๙ 

(๒) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสุรำ ซึ่งรำ้นขำยสุรำ
อยู่ในเขตเมอืงพทัยำ 

(๓) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในกำรเล่นกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรพนัน 
ซึง่สถำนทีเ่ล่นกำรพนันอยู่ในเขตเมอืงพทัยำ 

ในกำรเสยีภำษอีำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้เศษของหนึ่งบำทใหปั้ดทิง้ 

ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้  ให้ถือเ ป็นภำษีอำกรและ
ค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๘๓  เมืองพัทยำมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มโดยให้
ก ำหนดเป็นอัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่มเพิ่มขึ้นจำกอัตรำที่เรียกเก็บตำมประมวลรัษฎำกร 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรษัฎำกรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มในอตัรำร้อยละศูนย์  
ใหเ้มอืงพทัยำเกบ็อตัรำรอ้ยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรษัฎำกรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิม่ในอตัรำอื่น ให้เมือง
พทัยำเกบ็หนึ่งในเกำ้ของอตัรำภำษมีลูค่ำเพิม่ตำมประมวลรษัฎำกร 

ภำษมีลูค่ำเพิม่ทีเ่กบ็เพิม่ขึน้ตำมมำตรำนี้ ใหถ้อืเป็นภำษมีลูค่ำเพิม่ตำมประมวล
รษัฎำกร 

 

มำตรำ ๘๔  เมื่อเมอืงพทัยำออกขอ้บญัญตัติำมมำตรำ ๘๒ (๑) หรอืมำตรำ ๘๓ แลว้ 
ใหเ้ป็นหน้ำทีข่องกรมสรรพำกรทีจ่ะจดัเกบ็ภำษดีงักล่ำวใหเ้มอืงพทัยำ 

 

มำตรำ ๘๕  เมืองพทัยำจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้ำที่จดัเก็บ  
ภำษอีำกร ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต ค่ำตอบแทน หรอืรำยไดอ้ื่นใด เพื่อเมอืงพทัยำกไ็ด้ 
ในกรณีเช่นนี้ เมื่อได้หกัค่ำใช้จ่ำยไม่เกินร้อยละหนึ่งตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงแล้ว  
ใหก้ระทรวง ทบวง กรม นัน้ส่งมอบใหแ้ก่เมอืงพทัยำ 
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๓๐๐ 

มำตรำ ๘๖๓๓  ในกำรปฏบิตัติำมมำตรำ ๘๐ มำตรำ ๘๑ หรอืขอ้บญัญตัทิีอ่อก
ตำมมำตรำ ๘๒ (๒) หรอื (๓) ใหเ้มอืงพทัยำมอี ำนำจแตง่ตัง้เจำ้หน้ำทีเ่พื่อปฏบิตักิำร และ
ใหเ้จำ้หน้ำทีซ่ึง่ไดร้บัแต่งตัง้มอี ำนำจและหน้ำทีต่ำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

ในกำรบงัคบัเรยีกเกบ็ภำษคีำ้งตำมมำตรำ ๘๐ มำตรำ ๘๑ มำตรำ ๘๒ (๒) หรอื 
(๓) หรอืมำตรำ ๘๓ เมื่อได้รบัควำมเหน็ชอบจำกนำยกเมอืงพทัยำ ให้ปลดัเมอืงพทัยำ 
มอี ำนำจสัง่ยดึและสัง่ขำยทอดตลำดทรพัย์สนิของผู้ต้องรบัผดิเสยีภำษีอำกรโดยมติ้อง
ขอใหศ้ำลออกหมำยยดึหรอืสัง่ แต่ถำ้จะขำยทอดตลำดตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกผูว้่ำรำชกำร
จงัหวดัดว้ย 

วธิกีำรขำยทอดตลำดทรพัย์สนิตำมวรรคสอง ให้ปฏบิตัติำมประมวลกฎหมำย
วธิพีจิำรณำควำมแพ่งโดยอนุโลม 

เงนิทีไ่ดจ้ำกกำรขำยทอดตลำดทรพัยส์นินัน้ ใหห้กัค่ำธรรมเนียมกบัค่ำใชจ้่ำยใน
กำรยดึและขำยและเงนิภำษอีำกรคำ้ง ถำ้มเีงนิเหลอืใหค้นืใหแ้ก่เจำ้ของทรพัยส์นิ 

 

มำตรำ ๘๗  ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนทีจ่ดัเก็บไดใ้นจงัหวดั
ชลบุรี ให้จัดสรรให้แก่เมืองพัทยำโดยให้ถือว่ำเมืองพัทยำเป็นเทศบำล  ทัง้นี้   
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๘๘  ในกรณีทีม่กีฎหมำยก ำหนดใหจ้ดัสรรหรอืแบ่งรำยได ้อนัเกดิจำก
ภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต หรือค่ำปรบัใด ๆ ให้แก่เทศบำล หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่อื่น ให้เมอืงพทัยำได้รบัส่วนแบ่งรำยได้ดงักล่ำวด้วย เช่นเดยีวกบั
เทศบำลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้และเพื่อประโยชน์ในกำรนี้  ให้ถือว่ำ 
เมอืงพทัยำเป็นเทศบำลหรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๘๙  เมอืงพทัยำอำจมรีำยไดอ้ื่นดงัต่อไปนี้ 

 
๓๓ ซึ่งตำมมำตรำ ๘๖ ไม่ได้ก ำหนดตวับุคคลผูม้อี ำนำจใช้มำตรกำรบงัคบัทำงปกครองแก่ผู้

อยู่ใต้บังคบับัญชำ กรณีผู้ท ำค ำสัง่ทำงปกครองเป็นเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดของเมืองพัทยำ ด้วยเหตุนี้   
นับแต่วนัที่พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ พ.ศ. ๒๕๔๒ มผีลใช้บงัคบั ผูม้อี ำนำจใช้
มำตรกำรบงัคบัทำงปกครองดงักล่ำว จงึหมำยถงึ นำยกเมอืงพทัยำมใิช่ปลดัเมอืงพทัยำ  ทัง้นี้ ตำมนัย
มำตรำ ๔ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒๔/๒๕๕๓) 
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๓๐๑ 

(๑) ภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต หรอืค่ำปรบัใด ตำมที่มกีฎหมำย
บญัญตัไิว ้

(๒) รำยไดจ้ำกทรพัยส์นิของเมอืงพทัยำ 

(๓) รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคของเมอืงพทัยำ 

(๔) รำยไดจ้ำกกำรพำณิชยข์องเมอืงพทัยำ 

(๕)  รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยพันธบัตร เมื่ อ ได้รับควำมเห็นชอบจำก
กระทรวงมหำดไทยและกระทรวงกำรคลงัร่วมกนั และตรำเป็นขอ้บญัญตัแิล้ว 

(๖) เงินกู้ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงมหำดไทย และตรำเป็น
ข้อบัญญัติแล้ว  ถ้ ำ เ ป็นเงินกู้ จ ำกต่ ำงประเทศต้องได้รับควำม เห็นชอบจำก
กระทรวงกำรคลงัดว้ย 

(๗) เงนิอุดหนุนหรอืรำยไดอ้ื่นตำมทีร่ฐับำลหรอืหน่วยงำนของรฐัจดัสรรให้ 
(๘) เงนิช่วยเหลอืจำกต่ำงประเทศ องค์กำรต่ำงประเทศ หรอืองค์กำรระหว่ำง

ประเทศ ถ้ำเป็นกรณีที่เงินช่วยเหลือดงักล่ำวมีเงื่อนไขหรือข้อผูกพนัใด ๆ ต้องได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกกระทรวงมหำดไทยและกระทรวงกำรคลงัร่วมกนัก่อน ถ้ำกรณีไม่มี
เงือ่นไขหรอืขอ้ผกูพนัใด ๆ ใหร้ำยงำนใหก้ระทรวงมหำดไทยทรำบ 

(๙) เงนิช่วยเหลอืและค่ำตอบแทน 

(๑๐) เงนิและทรพัยส์นิอย่ำงอื่นทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๑๑) รำยไดอ้ื่นตำมทีม่กีฎหมำยบญัญตัใิหเ้ป็นของเมอืงพทัยำ 

 

มำตรำ ๙๐  กำรตัง้งบประมำณเป็นเงนิอุดหนุนเมอืงพทัยำ ใหร้ฐับำลตัง้ใหเ้มอืง
พัทยำโดยตรง  ทัง้นี้ ให้ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของปริมำณงำน และรำยได้ของรัฐ 
ทีไ่ดร้บัจำกเมอืงพทัยำดว้ย 

ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยอื่น เงินอุดหนุนที่รัฐบำลจัดให้แก่เมืองพัทยำ 
รฐัมนตรจีะออกระเบยีบเพื่อก ำหนดกำรใชจ้่ำยเงนิดงักล่ำวกไ็ด้ 

 

มำตรำ ๙๑  เมอืงพทัยำอำจมรีำยจ่ำยดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิเดอืน 

(๒) ค่ำจำ้ง 

(๓) ค่ำตอบแทน 

(๔) ค่ำใชส้อย 

(๕) ค่ำวสัดุ 
(๖) ค่ำครุภณัฑ ์

(๗) ค่ำทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 
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๓๐๒ 

(๘) เงนิอุดหนุน 

(๙) รำยจ่ำยตำมขอ้ผกูพนั 

(๑๐) รำยจ่ำยอื่นตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิหรอืขอ้บญัญตักิ ำหนด 

 

มำตรำ ๙๒  กำรจ่ำยเงินของเมืองพัทยำ ให้เป็นไปตำมที่ได้อนุญำตไว้ใน
ขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรอืขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ 

กำรจ่ำยเงนิที่มไิด้อนุญำตไว้ในขอ้บญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยตำมวรรคหนึ่ง  
ใหก้ระท ำไดเ้ฉพำะเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินและจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรรกัษำประโยชน์
ของเมอืงพทัยำ หรอืกำรป้องกนัภยัพบิตัิสำธำรณะ หรอืกำรรกัษำควำมสงบเรยีบร้อย  
ในกรณีเช่นนัน้ นำยกเมอืงพทัยำจะสัง่จ่ำยเงนิจำกเงนิสะสมไปก่อนกไ็ด ้แต่ต้องรำยงำน
ให้สภำเมืองพัทยำทรำบในกำรประชุมครัง้แรกหลังจำกกำรสัง่จ่ำยเงินและให้ตัง้
งบประมำณรำยจ่ำยชดใชเ้งนิสะสมต่อไป  ทัง้นี้ กำรจ่ำยเงนิสะสมและกำรตัง้งบประมำณ
รำยจ่ำยชดใชเ้งนิสะสมใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

งบประมำณรำยจ่ำยทีต่ัง้ไวเ้พื่อกำรใด จะโอนไปเพื่อใชจ้่ำยส ำหรบักำรอื่นไม่ได้
เวน้แต่จะมขีอ้บญัญตัใิหโ้อนได ้

กำรจ่ำยเงนิของเมอืงพทัยำตำมวรรคหนึ่ง หรือกำรน ำเงนิของกิจกำรที่เมอืง
พทัยำเป็นเจำ้ของหรอืเป็นหุน้ส่วนหรอืถอืหุน้ในกจิกำรนัน้ ไปใชจ้่ำยเพื่อกำรฝึกอบรมหรอืดู
งำนในต่ำงประเทศของนำยกเมืองพทัยำ รองนำยกเมืองพทัยำ เลขำนุกำรนำยกเมอืง
พทัยำ ผูช้่วยเลขำนุกำรเมอืงพทัยำ ประธำนทีป่รกึษำ ทีป่รกึษำ ประธำนสภำเมอืงพทัยำ 
รองประธำนสภำเมืองพัทยำ สมำชิก เลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำ หรือ
ผูช้่วยเลขำนุกำรประธำนสภำเมอืงพทัยำ จะกระท ำมไิด๓้๔ 

 

มำตรำ ๙๓  เมื่อสิ้นปีงบประมำณ ให้นำยกเมืองพัทยำประกำศรำยกำร 
รบัจ่ำยเงนิประจ ำปีงบประมำณทีส่ิน้สุดลงพรอ้มทัง้รำยกำรผกูพนัทีเ่บกิตดัปีงบประมำณ
ไวเ้ผยแพร่ใหป้ระชำชนทรำบภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีส่ิน้สุดปีงบประมำณ 

ใหส้ ำนักงำนตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูต้รวจสอบกำรรบัเงนิ กำรจ่ำยเงนิ กำรบญัชี
กำรเงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ของเมืองพัทยำและท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอ 
นำยกเมอืงพทัยำเพื่อเสนอสภำเมอืงพทัยำต่อไป 

 

 
๓๔ มำตรำ  ๙๒ วรรคสี่  เพิ่ม โดยพระรำชบัญญัติร ะ เบียบบริหำรรำชกำร เมือ ง  

พทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๐๓ 

หมวด ๗ 

กำรก ำกบัดแูล 

   
 

มำตรำ ๙๔  ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัมอี ำนำจหน้ำทีก่ ำกบัดแูลกำรปฏบิตัริำชกำร
ของเมอืงพทัยำ เพื่อกำรนี้ ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัมอี ำนำจสัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิหรอืสัง่ให้
นำยกเมอืงพทัยำชีแ้จงแสดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำรของเมอืงพทัยำได้ 

 

มำตรำ ๙๕  บรรดำเรื่องที่เมอืงพทัยำต้องเสนอไปยงัรฐัมนตรีหรือกระทรวง 
ทบวง กรม ให้นำยกเมืองพัทยำรำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบด้วย ในกำรนี้   
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัจะท ำควำมเหน็เสนอรฐัมนตร ีหรอืกระทรวง ทบวง กรม แลว้แต่กรณี  
เพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๙๖๓๕  เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกบัดูแลตำมมำตรำ ๙๔ ในกรณีที่ผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัเหน็ว่ำ กำรปฏิบตัริำชกำรของเมอืงพทัยำเป็นไปในทำงทีอ่ำจก่อใหเ้กดิ
ควำมเสียหำยแก่เมอืงพทัยำ หรือเสียหำยแก่รำชกำร ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัมอี ำนำจ
หน้ำที่ในกำรชี้แจง แนะน ำ หรือตักเตือนผู้ด ำรงต ำแหน่งที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำว หรอืในกรณีเห็นสมควรจะสัง่เพกิถอนกำรกระท ำหรอืให้ระงบักำร
ปฏบิตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวไวก้ไ็ด้ และในกรณีทีส่ัง่เพกิถอนหรอืระงบั ใหผู้ด้ ำรง
ต ำแหน่งทีไ่ดร้บัค ำสัง่มสีทิธอิุทธรณ์ต่อรฐัมนตรไีดภ้ำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่
ของผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั และเมื่อรฐัมนตรวีนิิจฉัยเป็นประกำรใดให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งด ำเนินกำรตำมค ำวนิิจฉยันัน้ ค ำวนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีสุ่ด 

เมื่อควำมปรำกฏโดยมหีลกัฐำนตำมสมควรต่อผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัว่ำ  นำยก
เมอืงพทัยำ รองนำยกเมอืงพทัยำ ประธำนสภำเมอืงพทัยำ หรอืรองประธำนสภำเมอืง
พัทยำผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบตัิกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่อันจะเป็นเหตุให้
เสยีหำยแก่รำชกำรอย่ำงรำ้ยแรง หรอืปฏบิตักิำรไม่ชอบดว้ยอ ำนำจหน้ำที่ หรอืประพฤติ
ตนฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรยีบร้อย หรอืฝ่ำฝืนค ำสัง่ของผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัที่สัง่กำรตำม
วรรคหนึ่ง ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัด ำเนินกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนโดยพลนั และ

 
๓๕ มำตรำ ๙๖ แก้ไข เพิ่ม เติมโดยพระรำชบัญญัติระ เบียบบริหำรรำชกำร เมือ ง 

พทัยำ (ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๐๔ 

ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบั
แต่งตัง้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๙๖/๑๓๖  เมื่อผลกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๖ วรรคสอง ปรำกฏว่ำผูถู้ก
กล่ำวหำกระท ำควำมผดิตำมที่ถูกสอบสวน ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัรำยงำนให้รฐัมนตรี
พิจำรณำและสัง่ให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจำกต ำแหน่งภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบั
รำยงำน ไม่ว่ำผูน้ัน้จะไดพ้น้จำกต ำแหน่งไปก่อนแล้วหรอืไม่กต็ำม เวน้แต่เพรำะเหตุตำย
หรอืพ้นจำกต ำแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในค ำสัง่ดงักล่ำวให้ระบุเหตุที่ท ำให้พ้นจำก
ต ำแหน่งไว ้และให้มผีลตัง้แต่วนัทีร่ฐัมนตรมีคี ำสัง่ แต่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและ
กำรรบัค่ำตอบแทนทีไ่ดก้ระท ำไปก่อนวนัทีม่คี ำสัง่นัน้ ถ้ำในขณะทีม่คี ำสัง่ดงักล่ำวผูน้ัน้
ก ำลงัด ำรงต ำแหน่งสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่อนัเป็นผลจำกกำรเลอืกตั ้ง
ต่ำงวำระหรอืต่ำงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กนั ใหผู้น้ัน้พน้จำกต ำแหน่งทีก่ ำลงัด ำรงอยู่
ด้วย และให้ถือว่ำวนัที่สัง่ใหพ้้นจำกต ำแหน่งดงักล่ำวเป็นวนัเริม่นับระยะเวลำต้องหำ้ม
กำรใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ ค ำสัง่ของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีสุ่ด 

มำตรำ ๙๗  ในกรณีทีเ่มอืงพทัยำด ำเนินกำรนอกเขตเมอืงพทัยำตำมมำตรำ ๖๕ 
และกิจกำรนัน้มลีกัษณะทีอ่ำจน ำมำซึ่งควำมเดอืดร้อนร ำคำญแก่ประชำชนในเขตเมอืง
พัทยำ หรืออำจกระทบกระเทือนต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือควำมปลอดภัยของ
ประชำชนในเขตเมืองพทัยำหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั 
มีอ ำนำจแนะน ำให้ปรับปรุงแก้ไขหรือกระท ำกำรใด ๆ ได้ตำมสมควร ในกรณีที่ 
เมืองพัทยำไม่ปฏิบัติตำมและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นว่ำไม่มีเหตุผลอันสมควร  
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัจะออกค ำสัง่ระงบักำรด ำเนินกจิกำรดงักล่ำวกไ็ด้ 

 

มำตรำ ๙๘  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในเขตเมืองพัทยำหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะรำยงำนเสนอควำมเห็น  
ต่อรฐัมนตรเีพื่อพจิำรณำสัง่ยุบสภำเมอืงพทัยำกไ็ด ้

เมื่อมีกรณีตำมวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้
รฐัมนตรมีอี ำนำจยุบสภำเมอืงพทัยำ และใหแ้สดงเหตุผลไวใ้นค ำสัง่ดว้ย 

 

 
๓๖ มำตรำ  ๙๖ /๑  เพิ่ม โดยพระรำชบัญญัติร ะ เบียบบริหำรรำชกำร เมือ งพัทยำ 

(ฉบบัที ่๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๐๕ 

มำตรำ ๙๙  บรรดำอ ำนำจหน้ำทีข่องผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
ถ้ำผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัพจิำรณำเหน็สมควร จะท ำหนังสอืมอบอ ำนำจใหร้องผูว้่ำรำชกำร
จั ง ห วัดปฏิบัติ แทนก็ ไ ด้  แ ต่ ต้ อ ง แ จ้ ง ใ ห้ เ มือ งพัท ยำทร ำบและ ให้ ร ำ ย ง ำน
กระทรวงมหำดไทยทรำบดว้ย 

 
 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๑๐๐  ให้สมำชกิสภำเมอืงพทัยำตำมพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำร
รำชกำรเมอืงพทัยำ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้  
ใช้บงัคบัพ้นจำกต ำแหน่ง และให้เลอืกตัง้สมำชกิสภำเมอืงพทัยำตำมพระรำชบญัญตันิี้
ภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๐๑  ให้ปลดัเมอืงพทัยำตำมพระรำชบญัญตัิระเบยีบบรหิำรรำชกำร
เมอืงพทัยำ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั 
พ้นจำกต ำแหน่ง และให้มีกำรเลือกตัง้นำยกเมืองพทัยำภำยในเก้ำสิบวนันับแต่วันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ในระหว่ำงที่ไม่มนีำยกเมอืงพทัยำตำมวรรคหนึ่ง ให้ปลดัเมอืงพทัยำซึ่งได้รบั
แต่งตัง้ตำมพระรำชบญัญตันิี้ ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะนำยกเมอืงพทัยำเท่ำทีจ่ ำเป็นไดเ้ป็น
กำรชัว่ครำวจนกว่ำนำยกเมอืงพทัยำซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้จะเขำ้รบัหน้ำที่ 

ในกรณีที่ไม่มปีลดัเมอืงพทัยำตำมวรรคสอง ให้หวัหน้ำส ำนักปลดัเมอืงพทัยำ 
ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึง่ด ำรงต ำแหน่งอยู่
ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ยงัคงอยู่ในต ำแหน่งและปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะ
นำยกเมืองพัทยำเท่ำที่จ ำเป็นได้เป็นกำรชัว่ครำว จนกว่ำนำยกเมืองพัทยำที่ได้รับ
เลอืกตัง้จะเขำ้รบัหน้ำที ่

 

มำตรำ ๑๐๒  ในระหว่ำงทีไ่ม่มกีฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่
หรอืผู้บรหิำรทอ้งถิน่ใหน้ ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเทศบำลมำใชบ้งัคบั
กับกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำเมืองพทัยำหรือนำยกเมืองพทัยำเท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้งกับ
บทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ใหย้กเวน้ไม่ตอ้งเรยีกเกบ็เงนิประกนักำรสมคัร 
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๓๐๖ 

ในกำรเลอืกตัง้นำยกเมอืงพทัยำ ใหถ้อืเขตเมอืงพทัยำเป็นเขตเลอืกตัง้ 

ในกรณีที่มกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเมอืงพทัยำ และนำยกเมอืงพทัยำในครำว
เดยีวกนัใหใ้ชห้น่วยเลอืกตัง้ ทีเ่ลอืกตัง้ เจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ คณะกรรมกำร
ตรวจคะแนน เจำ้หน้ำทีค่ะแนน และบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ร่วมกนักไ็ด้ 

ใบสมัครและบัตรเลือกตัง้สมำชิกสภำเมืองพัทยำ หรือนำยกเมืองพัทยำ 
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

เพื่ อป ร ะ โยช น์ ในกำรด ำ เนิ นกำร เลือกตั ้ง ใ ห้ เ ป็ น ไป โดย เ รียบร้อย
กระทรวงมหำดไทยอำจออกระเบยีบก ำหนดวธิปีฏิบตัิในกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำเมอืง
พทัยำ หรอืนำยกเมอืงพทัยำเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำเทศบำลได ้

 

มำตรำ ๑๐๓  ใหโ้อนบรรดำกจิกำร ทรพัยส์นิ หนี้ สทิธ ิและเงนิงบประมำณของ
เมืองพัทยำที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของเมืองพัทยำ  
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๐๔  ให้บรรดำพนักงำนเมืองพทัยำและลูกจ้ำงเมอืงพทัยำซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัเป็นพนักงำนเมอืงพทัยำหรอืลูกจำ้ง
เมอืงพทัยำตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ในระหว่ำงทีย่งัไม่มกีฎหมำยเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลของพนักงำนเมอืง
พทัยำและลูกจำ้งเมอืงพทัยำ ใหก้ำรบรหิำรงำนบุคคลของพนักงำนเมอืงพทัยำและลูกจำ้ง
เมอืงพทัยำเป็นไปตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 

มำตรำ ๑๐๕  ให้บรรดำข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของ 
เมืองพัทยำและมติของเมืองพัทยำซึ่งออกโดยสภำเมืองพัทยำตำมพระรำชบัญญัติ 
ระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ พ.ศ. ๒๕๒๑ และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั เป็นขอ้บญัญตัิ กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ และมติของ
เมอืงพทัยำตำมพระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๐๖  บรรดำพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
ประกำศในเรื่องใดที่ออกตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ  
พ.ศ. ๒๕๒๑ หรอืทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ หรอืทีใ่ชบ้งัคบักบัเมอืงพทัยำหรอืกจิกำรของเมอืงพทัยำ 
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๓๐๗ 

และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป  
เท่ำที่ไม่ขดั หรือแย้งกับพระรำชบญัญตัินี้  จนกว่ำจะมพีระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกำศในเรื่องนัน้ ตำมพระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ใชบ้งัคบัแทน 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี
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๓๐๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทยก ำหนดให้สมำชิกสภำท้องถิ่นต้องมำจำกกำรเลือกตัง้และ 
คณะผู้บรหิำรท้องถิ่นหรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิ่นใหม้ำจำกกำรเลอืกตัง้โดยตรงของประชำชน
หรอืมำจำกควำมเหน็ชอบของสภำท้องถิน่ แต่เนื่องจำกกำรปกครองทอ้งถิน่ในรูปแบบ
เมอืงพทัยำในปัจจุบนัซึ่งมปีลดัเมอืงพทัยำท ำหน้ำทีบ่รหิำรกจิกำรเมอืงพทัยำโดยสญัญำจำ้ง
ยงัไม่สอดคล้องและเป็นไปตำมบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญดงักล่ำว ประกอบกบัสมควร 
จัดระเบียบกำรปกครองเมืองพัทยำใหม่ให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ และเพื่อให้ 
เมืองพัทยำมีควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำย กำรปกครอง กำรบริหำร  
กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน และกำรคลังสอดคล้องกับหลักกำรที่ก ำ หนดไว ้
ในรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๓๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัิ
นี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ มีบทบัญญัติบำงประกำรไม่เหมำะสมกับสภำวะ 
ในปัจจุบนั เป็นกำรจ ำกดัสทิธขิองประชำชน ทัง้สทิธขิองผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ และสทิธขิอง
ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ สมควรเปิดกว้ำงให้เป็นสิทธิและเสรีภำพของประชำชน   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 
พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๓๘ 

 

 
๓๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๘๕ ก/หน้ำ ๑๓/๑๓ พฤศจกิำยน ๒๕๕๒ 
๓๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๐ ก/หน้ำ ๑๒๐/๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒ 
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๓๐๙ 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๒๘  ใหน้ำยกเมอืงพทัยำ ประธำนสภำเมอืงพทัยำ รองประธำนสภำเมอืง
พทัยำ และสมำชกิสภำเมอืงพทัยำ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้
บงัคบั ตำมประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง กำรไดม้ำซึง่สมำชกิ
สภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่นเป็นกำรชัว่ครำว ลงวนัที่ ๑๐ กรกฎำคม พุทธศกัรำช 
๒๕๕๗ ค ำสัง่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง กำรได้มำซึ่ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชัว่ครำว ลงวนัที ่๒๕ ธนัวำคม 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๖/๒๕๖๐ เรื่อง กำร
แต่งตัง้นำยกเมอืงพทัยำ ลงวนัที่ ๑๖ กุมภำพนัธ์ พุทธศกัรำช ๒๕๖๐ และค ำสัง่
หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำกำรบรหิำร
รำชกำรเมอืงพทัยำ ลงวนัที่ ๒๕ กันยำยน พุทธศกัรำช ๒๕๖๑ ยงัคงด ำรงต ำแหน่ง
ต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จะประกำศก ำหนดให้มกีำรเลอืกตัง้นำยกเมอืง
พทัยำ หรือสมำชิกสภำเมืองพทัยำ แล้วแต่กรณี โดยให้พ้นจำกต ำแหน่งตัง้แต่วนัที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศให้มกีำรเลอืกตัง้ หรอืจนกว่ำจะพน้จำกต ำแหน่ง
ดว้ยเหตุอื่นตำมประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตแิละค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำม
สงบแห่งชำตดิงักล่ำว 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตัง้นำยกเมือง
พทัยำหรอืสมำชกิสภำเมอืงพทัยำแลว้ ใหป้ระกำศคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำตแิละค ำสัง่
หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตติำมวรรคหนึ่ง เฉพำะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัเมอืงพทัยำ
เป็นอนัยกเลกิ 

 

มำตรำ ๒๙  บทบญัญตัมิำตรำ ๔๕ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำร
รำชกำรเมอืงพทัยำ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตันิี้ มใิห้ใช้บงัคบั
กบันำยกเมอืงพทัยำซึ่งด ำรงต ำแหน่งหรอืเคยด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อนวนัเลอืกตัง้ครัง้แรก
ภำยหลงัพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๓๐  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 
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๓๑๐ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
แก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัเิกี่ยวกบัจ ำนวนสมำชกิสภำเมอืงพทัยำ คุณสมบตัแิละลกัษณะ
ต้องห้ำมของผู้มสีทิธเิลอืกตัง้สมำชกิสภำเมอืงพทัยำ และผู้มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น
สมำชกิสภำเมอืงพทัยำ และผูม้สีทิธเิลอืกตัง้นำยกเมอืงพทัยำ ผู้มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้
เป็นนำยกเมอืงพทัยำให้สอดคล้องกบักฎหมำยว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่
หรอืผู้บรหิำรท้องถิ่น รวมทัง้แก้ไขเพิม่เติมกำรสิ้นสุดสมำชกิภำพของสมำชกิสภำเมอืง
พัทยำ กำรพ้นจำกต ำแหน่งนำยกเมืองพัทยำ เลขำนุกำรนำยกเมื องพัทยำ 
ผูช้่วยเลขำนุกำรนำยกเมอืงพทัยำ ประธำนทีป่รกึษำ และทีป่รกึษำ รวมทัง้กำรกระท ำอนั
เป็นกำรต้องห้ำมของนำยกเมืองพทัยำ รองนำยกเมืองพทัยำ เลขำนุกำรนำยกเมือง
พทัยำ ผูช้่วยเลขำนุกำรนำยกเมอืงพทัยำ ประธำนทีป่รกึษำ ทีป่รกึษำ และสมำชกิเมอืง
พทัยำ ตลอดจนอ ำนำจหน้ำที่ของเมอืงพทัยำและกำรก ำกบัดแูลเมอืงพทัยำ เพื่อใหไ้ดม้ำ
ซึ่งสมำชกิสภำเมอืงพทัยำ นำยกเมอืงพทัยำ และผู้ท ำหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรบริหำร
รำชกำรของเม ืองพทัยำที ่เหมำะสมแก่กำรปฏิบตั ิหน้ำที ่ ม ีควำม ซื่อสัตย์สุจริต 
สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล และมี
ประสทิธภิำพ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๓๑๑ 

พระรำชบญัญตั ิ

ยกเลกิกฎหมำยบำงฉบบัทีห่มดควำมจ ำเป็นหรอืซ ้ำซอ้นกบักฎหมำยอื่น 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นปีที ่๗๐ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำรโปรด
เกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรยกเลกิกฎหมำยบำงฉบบัทีห่มดควำมจ ำเป็นหรอืซ ้ำซ้อน
กบักฎหมำยอื่น 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญตัิขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัยิกเลกิกฎหมำยบำงฉบบั
ทีห่มดควำมจ ำเป็นหรอืซ ้ำซอ้นกบักฎหมำยอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิกฎหมำยตำมทีร่ะบุในบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๔๗ ก/หน้ำ ๑/๒ มถิุนำยน ๒๕๕๘ 
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๓๑๒ 

บญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตั ิ

ยกเลกิกฎหมำยบำงฉบบัทีห่มดควำมจ ำเป็นหรอืซ ้ำซอ้นกบักฎหมำยอื่น 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

๑. พระรำชบญัญตัคิวบคุมและจดักำรกจิกำรหรอืทรพัย์สนิของคนต่ำงดำ้วบำง
จ ำพวกในภำวะคบัขนั พุทธศกัรำช ๒๔๘๔  

๒. พระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิสนิคำ้ขำออก พ.ศ. ๒๕๐๓  
๓. พระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิสนิคำ้ขำออก (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๔. พระรำชบญัญตัคิวบคุมกำรเช่ำเคหะและทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๐๔  
๕. พระรำชบญัญตัคิวบคุมกำรเช่ำเคหะและทีด่นิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๖. พระรำชบญัญตัคิวบคุมกำรเช่ำเคหะและทีด่นิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๑  
๗. พระรำชบญัญตัิป้องกนักำรกระท ำบำงอย่ำงในกำรขนส่งสนิค้ำขำออกทำง

เรอื พ.ศ. ๒๕๑๑  
๘. พระรำชบญัญตัสิถำนสนิเชื่อทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๑๘  
๙. ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๔๕ ลงวนัที ่๑๗ มกรำคม พุทธศกัรำช ๒๕๑๕  
๑๐. ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๗๖ ลงวนัที ่๑๑ กุมภำพนัธ ์พุทธศกัรำช ๒๕๑๕  
๑๑. ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๕๒ ลงวนัที ่๑๖ พฤศจกิำยน พุทธศกัรำช ๒๕๑๕  
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๓๑๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่กฎหมำยหลำย
ฉบบัตรำขึน้เพื่อใชบ้งัคบัเฉพำะในสถำนกำรณ์ทีป่ระเทศอยู่ในภำวะสงครำมและกำรฟ้ืนฟู
ประเทศหลงัภำวะสงครำม ขณะที่กฎหมำยหลำยฉบบัหมดควำมจ ำเป็นและไม่มกีำรใช้
บังคับในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน เนื่องจำกกฎหมำยอื่นที่ตรำขึ้นใช้บังคับในภำยหลังมี
บทบัญญัติที่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมำกกว่ำ 
สมควรยกเลิกกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็นหรือที่ซ ้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่นเหล่ำนี้   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๓๑๔ 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 
วำ่ดว้ยวธิกีำรงบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   

 
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร

งบประมำณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทำงปฏิบตัิและเพื่อให้กำร
บรหิำรงำนดำ้นกำรงบประมำณสิน้สุดทีจ่งัหวดั 

 
อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๗๖ แห่งพระรำชบญัญตัอิงค์กำร

บรหิำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๖๙ และมำตรำ ๗๗ แห่งพระรำชบญัญตัเิทศบำล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๓๒ และมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบญัญตัสุิขำภิบำล พ.ศ. ๒๔๙๕ 
มำตรำ ๖ และมำตรำ ๙๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ มำตรำ ๕ และมำตรำ ๘๘ แห่งพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย จงึออกระเบยีบไว้
ดงัต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่ำ “ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร

งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 
ขอ้ ๒๑  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ

เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 
(๑) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณขององคก์ำรบรหิำร

ส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของเทศบำล  
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(๓) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณสุขำภิบำล  
พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๕/ตอนพเิศษ ๖๑ ง/หน้ำ ๔/๑๔ กรกฎำคม ๒๕๔๑ 
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๓๑๕ 

(๔) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของเมืองพทัยำ 
พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๕) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณขององค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 

ข้อ ๔  ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมระเบียบนี้  และมีอ ำนำจ 
ตีควำมวินิจฉัยปัญหำ ยกเว้นกำรปฏิบัติกำรตำมระเบียบที่ก ำหนดหลักเกณฑ์ และ  
วธิปีฏบิตัเิพื่อด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบนี้ 

ปลัดกระทรวงมหำดไทย อำจมอบอ ำนำจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมวรรคแรก 
ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัได ้

 

ขอ้ควำมทัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๕๒  ในระเบยีบนี้ 
“งบประมำณ” หมำยควำมว่ำ แผนงำนหรอืงำนส ำหรบัประมำณกำรดำ้นรำยรบั

และรำยจ่ำยแสดงในรูปตัวเลขจ ำนวนเงิน กำรตัง้งบประมำณ คือ กำรแสดงแผน
ด ำเนินงำนออกเป็นตวัเลขจ ำนวนเงนิ 

“แผนงำน” หมำยควำมว่ำ ภำรกิจแต่ละด้ำนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยว่ำดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละรปูแบบ 

“งำน” หมำยควำมว่ำ กิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่ก ำหนดไว้ในแต่ละ
แผนงำน 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำล และองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

“สภำท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ สภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั สภำเทศบำล 
และสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

“งบประมำณรำยจ่ำย” หมำยควำมว่ำ งบประมำณที่สภำท้องถิ่นให้ควำม
เห็นชอบ และผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัหรอืนำยอ ำเภอหรอืปลดัอ ำเภอผู้เป็นหวัหน้ำประจ ำ 
กิ่งอ ำเภออนุมตัิ ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ  ทัง้นี้ รวมทัง้งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เติมและกำรโอนกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ค ำชีแ้จงงบประมำณดว้ย 

 
๒ ขอ้ ๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๓๑๖ 

“เงนินอกงบประมำณ” หมำยควำมว่ำ เงนิทัง้ปวงทีอ่ยู่ในควำมรบัผดิชอบของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ นอกจำกเงนิทีป่รำกฏตำมงบประมำณรำยจ่ำย 

“ปีงบประมำณ” หมำยควำมว่ำ ระยะเวลำตัง้แต่วันที่ ๑ ตุลำคม ของปีหนึ่ง  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั ้นเป็นชื่อส ำหรับ
ปีงบประมำณนัน้ 

“หนี้” หมำยควำมว่ำ ขอ้ผูกพนัที่ต้องจ่ำย หรอือำจจะต้องเป็นเงนิ สิง่ของหรอื
บริกำรไม่ว่ำจะเป็นขอ้ผูกพันอนัเกิดจำกกำรกู้ยืม กำรค ้ำประกัน กำรซื้อ หรือกำรจ้ำง 
โดยวธิใีชเ้ครดติหรอืจำกกำรอื่นใด 

“หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนัก กอง ส่วน ฝ่ำย ตำมโครงสร้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละรปูแบบ 

“คณะผู้บริหำรท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
คณะเทศมนตร ีนำยกเทศมนตร ีและคณะกรรมกำรบรหิำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

“เจ้ำหน้ำที่งบประมำณ” หมำยควำมว่ำ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปลดัเทศบำล และปลดัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

 

ขอ้ ๖  บรรดำรูปแบบและเอกสำรใด ๆ ตลอดจนระบบและวธิกีำรงบประมำณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่รมกำรปกครองก ำหนด 

 

ขอ้ ๗  ในกรณีทีง่บประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีออกใชไ้ม่ทนัปีงบประมำณใหม่ ให้
ใชง้บประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณทีล่่วงแลว้ไปพลำงก่อน 

กำรเบกิจ่ำยเงนิโดยอำศยังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีทีล่่วงมำแล้วนัน้ ให้น ำ
เงนิงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิและทีไ่ดม้กีำรโอนเพิม่หรอืโอนลดรวมเขำ้ไปดว้ย โดยให้
ถอืเป็นยอดเงนิสูงสุดจะพงึถอืจ่ำยได ้และใหก้ระท ำไดเ้ฉพำะรำยจ่ำยในหมวดเงนิเดอืน
และค่ำจ้ำงประจ ำ หมวดค่ำจำ้งชัว่ครำว หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ และหมวด 
ค่ำสำธำรณูปโภค 

 

หมวด ๑ 
อ ำนำจหน้ำทีข่องเจำ้หน้ำทีง่บประมำณ 
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๓๑๗ 

ขอ้ ๘  ใหเ้จำ้หน้ำทีง่บประมำณมอี ำนำจหน้ำทีจ่ดัท ำงบประมำณกบัปฏบิตักิำรอื่น
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นระเบยีบนี้ และใหม้อี ำนำจหน้ำทีเ่กีย่วกบังำนงบประมำณ ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) เรยีกใหห้น่วยงำนต่ำง ๆ เสนอประมำณกำรรำยรบั และรำยจ่ำยตำมแบบ
และหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรำยละเอียดที่ก ำหนดตำมระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสัง่หรือ 
หนังสอืสัง่กำรกระทรวงมหำดไทย 

(๒) วเิครำะหง์บประมำณและกำรจ่ำยเงนิของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
(๓) สัง่กำร ควบคุม ก ำกับ ดูแล เจ้ำหน้ำที่จ ัดท ำเอกสำรงบประมำณ และ

รวบรวมเป็นร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 

หมวด ๒ 
ลกัษณะของงบประมำณ 

   
 

ข้อ ๙  เงินรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดท ำเป็น
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และใหม้ปีระมำณกำรรำยรบัประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีดว้ย 

 

ข้อ ๑๐  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อำจจ ำแนกเป็นงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป และงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 

 

ขอ้ ๑๑  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ อำจจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรได้
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกสภำทอ้งถิน่ 

 

ขอ้ ๑๒  งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป และงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร อำจตัง้
จ่ำยเงนิช่วยเหลอืระหว่ำงกนัได ้

 

ข้อ ๑๓  งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบดว้ย รำยจ่ำยงบกลำง และรำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 

ขอ้ ๑๔  รำยจ่ำยตำมแผนงำน จ ำแนกเป็นสองลกัษณะ คอื 

(๑) รำยจ่ำยประจ ำ ประกอบดว้ย 
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๓๑๘ 

(ก) หมวดเงนิเดอืนและค่ำจำ้งประจ ำ 

(ข) หมวดค่ำจำ้งชัว่ครำว 

(ค) หมวดค่ำตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 
(ง) หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 

(จ) หมวดเงนิอุดหนุน 

(ฉ) หมวดรำยจ่ำยอื่น 

(๒) รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน ประกอบดว้ย หมวดค่ำครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 
รำยละเอียดประเภทรำยจ่ำยงบกลำง หมวดรำยจ่ำยต่ำง ๆ และเงินนอก

งบประมำณใหเ้ป็นไปตำมทีก่รมกำรปกครองก ำหนด 
 

ขอ้ ๑๕  งบประมำณรำยจ่ำยซึง่ตัง้จ่ำยจำกเงนิอุดหนุนทัว่ไป หรอืเงนิประเภทอื่น
ทีต่อ้งน ำมำตัง้งบประมำณรำยจ่ำย ใหจ้ ำแนกลกัษณะรำยจ่ำยตำมควำมในขอ้ ๑๔ และให้
ระบุประเภทของเงนินัน้ในค ำชีแ้จงงบประมำณรำยรบั และงบประมำณรำยจ่ำยดว้ย 

 

ข้อ ๑๖  กำรตัง้งบประมำณรำยจ่ำยเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้กระท ำตำมที่มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั ค ำสัง่ หรือหนังสือสัง่กำร
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๗  ประมำณกำรรำยรบัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
รำยไดซ้ึง่จ ำแนกเป็น 

(๑) หมวดภำษอีำกร 
(๒) หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรบัและใบอนุญำต 
(๓) หมวดรำยไดจ้ำกทรพัยส์นิ 
(๔) หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกจิกำรพำณิชย์ 
(๕) หมวดเงนิอุดหนุน 
(๖) หมวดรำยไดเ้บด็เตลด็ 
รำยละเอยีดประเภทรำยได ้ใหเ้ป็นไปตำมทีก่รมกำรปกครองก ำหนด 
 

ข้อ ๑๘  รำยละเอียดประเภทรำยได้ และรำยจ่ำยตำมงบประมำณรำยจ่ำย
เฉพำะกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่รมกำรปกครองก ำหนด 
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๓๑๙ 

ขอ้ ๑๙  งบประมำณรำยจ่ำยจะก ำหนดใหม้เีงนิส ำรองจ่ำย เพื่อกรณีทีจ่ ำเป็นได้
ตำมควำมเหมำะสม ส ำหรับกำรอนุมัติให้ใช้เงินส ำรองจ่ำย ให้เป็นอ ำนำจของ  
คณะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 

ข้อ ๒๐  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมให้ตรำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย
เช่นเดยีวกบังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

 

ขอ้ ๒๑  กำรตรำงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ จะกระท ำไดต้่อเมื่องบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้ไม่พอแก่กำรใชจ้่ำย หรอืมคีวำมจ ำเป็นตอ้งตัง้รำยจ่ำย
ขึน้ใหม่  ทัง้นี้ ต้องแสดงใหป้รำกฏในงบประมำณรำยจ่ำยดงักล่ำวดว้ยว่ำ จะจ่ำยจำกเงนิ
รำยไดท้ีม่ไิดต้ัง้รบัไวใ้นประมำณกำรรำยรบั หรอืจำกเงนิรำยไดท้ีเ่กนิยอดรวมทัง้สิน้ของ
ประมำณกำรรำยรบัประจ ำปี 

 

หมวด ๓ 
วธิกีำรจดัท ำงบประมำณ 

   
 

ขอ้ ๒๒๓  ใหใ้ชแ้ผนพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นแนวทำงในกำร
จัดท ำงบประมำณ ให้หัวหน้ำหน่วยงำนจดัท ำประมำณกำรรำยรับและประมำณกำร
รำยจ่ำยและให้หวัหน้ำหน่วยงำนคลงัรวบรวมรำยงำนกำรเงนิและสถิติต่ำง  ๆ ของทุก
หน่วยงำนเพื่อใชป้ระกอบกำรค ำนวณขอตัง้งบประมำณเสนอต่อเจำ้หน้ำที่งบประมำณ 

 

ขอ้ ๒๓  ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณท ำกำรพิจำรณำตรวจสอบ วิเครำะห์ และ
แกไ้ขงบประมำณในชัน้ตน้ แลว้ใหเ้สนอต่อต่อคณะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

เมื่อคณะผู้บรหิำรท้องถิ่น ได้พจิำรณำอนุมตัิให้ตัง้เงนิงบประมำณยอดใดเป็น
งบประมำณประจ ำปีแลว้ ใหเ้จำ้หน้ำทีง่บประมำณรวบรวม และจดัท ำเป็นร่ำงงบประมำณ
รำยจ่ำยเสนอต่อคณะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ อกีครัง้หนึ่ง เพื่อคณะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ไดน้ ำเสนอ
ต่อสภำทอ้งถิน่ ภำยในวนัที ่๑๕ สงิหำคม 

 

 
๓ ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวธิีกำรงบประมำณของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๓๒๐ 

ขอ้ ๒๔  ในกรณีทีค่ณะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ ไม่สำมำรถที่จะน ำ
ร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเสนอต่อสภำทอ้งถิน่ไดท้นัภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไว ้
ให้เสนอขออนุมัติต่อสภำท้องถิ่น แล้วรำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ ส ำหรับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้รำยงำนนำยอ ำเภอหรือปลดัอ ำเภอผู้เป็นหวัหน้ำประจ ำ  
กิง่อ ำเภอ 

ส ำหรบัเทศบำลรูปแบบนำยกเทศมนตร ีหำกนำยกเทศมนตรพีจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ
จะไม่สำมำรถน ำร่ำงงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีถดัไปเสนอต่อสภำเทศบำลไดท้นัภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นต่อประธำนสภำเทศบำลก่อนวนัที่   
๑๕ สงิหำคม ของปีงบประมำณปัจจุบนั๔ 

 

ขอ้ ๒๕  กำรพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยของสภำทอ้งถิน่
และกำรพิจำรณำอนุมตัิร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยของผู้มีอ ำนำจอนุมตัิให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไวใ้นกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละรปูแบบ 

 

หมวด ๔ 
กำรโอนและกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมำณ 

   
 

ข้อ ๒๖  กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ  
คณะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 

ข้อ ๒๗  กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิง่ก่อสรำ้ง ทีท่ ำใหล้กัษณะ ปรมิำณ คุณภำพเปลี่ยน หรอืโอนไปตัง้จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัขิองสภำทอ้งถิน่ 

 

ขอ้ ๒๘  กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประมำณกำรรำยรบัหรอืงบประมำณ
รำยจ่ำย ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัขิองคณะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 

ข้อ ๒๙  กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด 
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ
เปลีย่นแปลงสถำนทีก่่อสรำ้ง ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัขิองสภำทอ้งถิน่ 

 
๔ ข้อ ๒๔ วรรคสอง เพิม่โดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวธิีกำรงบประมำณของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๓๒๑ 

 

ข้อ ๓๐  กำรโอน กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยเงิน
ประเภทอื่นที่ต้องน ำมำตัง้งบประมำณรำยจ่ำยตำมข้อ ๑๕ ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณ 
มีอ ำนำจอนุมตัิโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยได้ เมื่อ ได้รบั
อนุมตัจิำกผูม้อี ำนำจแลว้ 

 

ขอ้ ๓๑  กำรโอน กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยกำรที่ได้เบกิ
ตดัปี หรอืขยำยเวลำใหเ้บกิตดัปีไว ้จะกระท ำไดต้่อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิำกผูม้อี ำนำจใหเ้บกิ
ตดัปี หรอืขยำยเวลำเบกิตดัปี 

 

ขอ้ ๓๒  ภำยใต้บงัคบัขอ้ ๓๙ กำรโอนเงนิงบประมำณรำยจ่ำย หรอืกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประมำณกำรรำยรบัและงบประมำณรำยจ่ำย เมื่อได้รบัอนุมตัจิำก 
ผู้มอี ำนำจแล้ว ให้ประกำศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชำชนทรำบแล้วแจ้งกำรประกำศให้ 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อทรำบ ภำยในสบิหำ้วนั ส ำหรบัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลใหแ้จง้แก่
นำยอ ำเภอหรอืปลดัอ ำเภอผูเ้ป็นหวัหน้ำประจ ำกิง่อ ำเภอ 

 
หมวด ๕ 

กำรควบคุมงบประมำณ 
   

 
ขอ้ ๓๓  ใหค้ณะผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ และเจำ้หน้ำทีง่บประมำณรบัผดิชอบร่วมกนั

ในกำรควบคุมงบประมำณรำยจ่ำยและเงนินอกงบประมำณ เพื่อปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่หรอืหนังสอืสัง่กำรกระทรวงมหำดไทย โดยมหีวัหน้ำ
หน่วยงำนคลงัเป็นผูช้่วยเหลอื และใหม้อี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ดว้ย คอื 

(๑) ควบคุมกำรรบั และกำรเบกิจ่ำยเงนิ 
(๒) ควบคุมบญัช ีรำยงำน และเอกสำรอื่นเกีย่วกบักำรรบัจ่ำยเงนิ และหนี้ 
(๓) ตรวจเอกสำรกำรรบัจ่ำยเงนิ กำรขอเบกิเงนิ และกำรก่อหนี้ผกูพนั 
 

ข้อ ๓๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ำยเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตำม
ขอ้ควำมที่ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรอืงบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ  
ทัง้นี้ ต้องมีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบั ค ำสัง่หรือหนังสือสัง่กำรกระทรวงมหำดไทย
อนุญำตใหจ้่ำย และมเีงนิรำยไดเ้พยีงพอทีจ่ะเบกิจ่ำยได้ 
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๓๒๒ 

 

ข้อ ๓๕  บรรดำเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ ไม่ว่ำจะได้รบัตำม
กฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืไดร้บัช ำระตำมอ ำนำจหน้ำที ่หรอืสญัญำ หรอืไดร้บัจำก
กำรให้ หรอืใช้ทรพัย์สนิ หรอืเก็บดอกผลจำกทรพัย์สนิของทำงรำชกำร หรอืองค์กรเอง 
ให้น ำส่งเป็นรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสัง่หรือหนังสือสัง่กำร
กระทรวงมหำดไทยก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 

 

ข้อ ๓๖  บรรดำเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจำกผู้อุทิศให้โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยในกิจกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
โดยเฉพำะ ให้จ่ำยเงนิหรอืก่อหนี้ผูกพนัภำยในวงเงนิที่ได้รบันัน้ และไม่ต้องน ำ ส่งเป็น
รำยไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เวน้แต่มเีงนิเหลอืจำกกำรใชจ้่ำยนัน้และผูอุ้ทศิให้
ไม่ไดก้ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหน้ ำส่งเป็นเงนิรำยได ้

กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสม หรือเงิน
อุดหนุนจำกกระทรวง ทบวง กรม หรอืหน่วยงำนอื่นใด ที่มลีกัษณะให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมที่ระบุไวเ้ป็นกำรเฉพำะโดยไม่มเีงื่อนไข ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพจิำรณำด ำเนินกำรตำมที่ระบุไว้ โดยไม่ต้องตรำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย
ตำมระเบยีบนี้ ส ำหรบัแบบและวธิกีำรจ่ำยเงนิ หรอืก่อหนี้ผกูพนั ใหเ้ป็นไปตำมทีก่รมกำร
ปกครองก ำหนด 

เงนิที่ได้รบัในลกัษณะค่ำชดใชค้วำมเสียหำย หรอืสิ้นเปลอืงแห่งทรพัย์สนิและ
จ ำเป็นจะต้องจ่ำยเพื่อบูรณะทรพัย์สนิ หรอืจดัให้ได้ทรพัย์สนิคนืมำ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่พจิำรณำด ำเนินกำรตำมระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไม่ตอ้งตรำเป็นงบประมำณ
รำยจ่ำยตำมระเบยีบนี้ 

เงนิรำยรบัที่เป็นสถำนพยำบำล สถำนศกึษำ หรอืสถำนอื่นใดทีอ่ ำนวยบรกิำร
เป็นสำธำรณประโยชน์ หรอืประชำสงเครำะห ์ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่น ำเงนิไปใช้
จ่ำยไดแ้ต่เฉพำะตำมระเบยีบ หนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ 

 

ขอ้ ๓๗  เมื่อสิน้ปีงบประมำณ หำกงบประมำณรำยจ่ำยมเีหลอือยู่ และไดม้กีำร
เบกิตดัปีหรอืขยำยเวลำเบกิตดัปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบกิจ่ำยได้โดยอำศยังบประมำณ
รำยจ่ำยฉบบัเดมิต่อไปไดอ้กีภำยในระยะเวลำทีข่อเบกิตดัปี หรอืขยำยเวลำเบกิตดัปีไว้ 
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๓๒๓ 

 

ขอ้ ๓๘๕  ภำยใต้บงัคบัขอ้ ๙ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๓๔ กำรก่อหนี้ผูกพนั
งบประมำณรำยจ่ำยเกินกว่ำหนึ่งปีงบประมำณ ให้กระท ำได้โดยควำมเห็นชอบของ 
สภำทอ้งถิน่ และจดัท ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำยตำมขัน้ตอนของกฎหมำย 

กำรก่อหนี้ผูกพันงบประมำณรำยจ่ำยเกินกว่ำหนึ่งปีงบประมำณส ำหรับ
โครงกำรใดโครงกำรหนึ่ง จะกระท ำไดเ้มื่อมคีวำมจ ำเป็นทีไ่ม่อำจแยกงบประมำณตัง้จ่ำย
และด ำเนินกำรในแต่ละปีงบประมำณได้ ซึ่งเป็นโครงกำรประเภทที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง  
ที่ไม่อำจแยกกำรจดัซื้อจัดจ้ำงได้เป็นส่วนๆ และมีรำยได้ไม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณเดยีว ใหก้่อหนี้ผูกพนัไดไ้ม่เกนิปีงบประมำณถดัไปและงบประมำณทีจ่ะ
ก่อหนี้ผูกพนั จะต้องไม่เกินร้อยละห้ำสิบของงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนของ
งบประมำณปีที่ผ่ำนมำโดยจะต้องระบุในงบประมำณรำยจ่ำยในปีปัจจุบัน และ 
ในปีงบประมำณถดัไปใหช้ดัเจน 

หมวด ๖ 
กำรรำยงำน 

   
 

ข้อ ๓๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งส ำเนำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกำศใช้แล้วไปยัง  
ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั ส ำหรบัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลให้ส่งนำยอ ำเภอหรอืปลดัอ ำเภอ 
ผูเ้ป็นหวัหน้ำประจ ำกิง่อ ำเภอเพื่อทรำบภำยในระยะเวลำไม่เกนิสบิหำ้วนั นับแต่วนัสิน้สุด
กำรประกำศโดยเปิดเผยเพื่อใหป้ระชำชนทรำบ ณ ส ำนักงำนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

ขอ้ ๔๐  เมื่อสิน้ปีงบประมำณ ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประกำศรำยงำน
กำรรับจ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณที่สิ้นสุดนัน้ทัง้งบประมำณรำยจ่ำยและเงินนอก
งบประมำณไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส ำนักงำนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อใหป้ระชำชนทรำบ 
ภำยในก ำหนดสำมสิบวนัตำมแบบที่กรมกำรปกครองก ำหนด แล้วส่งส ำเนำรำยงำน  
กำรรบั - จ่ำย ดงักล่ำวไปใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเพื่อทรำบและเกบ็เป็นขอ้มลูระดบัจงัหวดั 
ภำยในระยะเวลำสบิหำ้วนัหลงัจำกนัน้ แลว้ใหจ้งัหวดัรำยงำนกรมกำรปกครองทรำบ 

 
๕ ข้อ ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๓๒๔ 

 

บทเฉพำะกำล 
   

 

ข้อ ๔๑  วิธีกำรงบประมำณที่อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร และยังไม่แล้วเสร็จ 
ในวนัทีร่ะเบยีบนี้ใชบ้งัคบั ใหด้ ำเนินกำรต่อไปตำมระเบยีบ หรอืหลกัเกณฑท์ีใ่ชบ้งัคบัอยู่เดมิ
จนกว่ำจะแลว้เสรจ็ 

 

ขอ้ ๔๒  บรรดำรปูแบบและเอกสำรใด ๆ ตลอดจนระบบและวธิกีำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้แบบเดมิไปพลำงก่อน จนกว่ำกรมกำรปกครอง  
จะไดก้ ำหนดใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบนี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ช ำนิ  ศกัดเิศรษฐ ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรฯ รกัษำรำชกำรแทน 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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๓๒๕ 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓๖ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบันับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เป็นตน้ไป 

 

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๗ 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

 
๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนพเิศษ ๘๓ ง/หน้ำ ๑๐/๒๒ สงิหำคม ๒๕๔๓ 
๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนพเิศษ ๑๑๙ ง/หน้ำ ๑๘/๒๔ พฤศจกิำยน ๒๕๔๓ 



๓๒๖ 

ค ำอธิบำย 

กำรกระจำยอ ำนำจ 

การกระจายอ านาจปกครองโดยทัว่ไปสามารถจ าแนกได้ ๒ รูปแบบ คือ 
การกระจายอ านาจทางพืน้ที ่และการกระจายอ านาจทางกจิการ 

๑. การกระจายอ านาจทางพื้นที่ มทีี่มาจากแนวความคดิทางการเมอืงซึ่งเน้น
ความส าคญัของการเลือกตัง้ โดยเห็นว่าหากเจ้าหน้าที่ที่ท าการบริหารหรือปกครอง
ท้องถิ่นได้รบัการแต่งตัง้จากส่วนกลาง ก็จะเป็นการปกครองแบบรวมอ านาจ มใิช่การ
กระจายอ านาจ ดงันัน้ การกระจายอ านาจทางพืน้ทีจ่งึตอ้งมกีารจดัตัง้องคก์รปกครองทาง
เขตแดน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารเลือกตัง้ผู้บริหารท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ 
ที่เป็นอิสระจากส่วนกลาง ไม่อยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาของส่วนกลางแต่จะอยู่ภายใต้ 
การก ากบัดูแลของส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่กจ็ะจดัท ากจิกรรมต่าง ๆ ดว้ย
ตนเองและมงีบประมาณของตนเพื่อใชใ้นการจดัท ากจิกรรมเหล่านัน้ 

๒. การกระจายอ านาจทางกิจการ เป็นวธิกีารกระจายอ านาจโดยมอบบรกิาร
สาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่งใหอ้งค์การซึ่งมไิดอ้ยู่ในสงักดัของส่วนกลางรบัไปจดัท าดว้ย
เงินทุนและเจ้าหน้าที่ขององค์การนัน้เอง บริการสาธารณะที่แยกมาจดัท านัน้อาจเป็น
บรกิารสาธารณะทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม กฬีา หรอืวฒันธรรม วธิกีารกระจายอ านาจนี้
ไม่ใช่การกระจายอ านาจปกครอง แต่เป็นการมอบใหอ้งค์การของรฐับาลไปจดัท าบรกิาร
สาธารณะโดยแยกออกมาเป็นนิติบุคคลต่างหากจากรัฐ มีทรพัย์สินของตนเองและมี
ผูบ้รหิารของตนเอง โดยนิตบิุคคลน้ีจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของรฐัเช่นกนั 

ส าหรบัการปกครองท้องถิ่นหรอืทีเ่รยีกว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็น
รูปแบบการกระจายอ านาจประเภทหนึ่ง โดยเป็นการกระจายอ านาจการบรหิารงานและ
ดูแลรบัผดิชอบภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น การบรหิารงาน การเงนิการคลงั การจดัท า
บริการสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งปรากฏอยู่ในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) ต่อมาแนวคิดที่จะมีการกระจายอ านาจในการบริการ
สาธารณะทีร่าชการบรหิารส่วนกลาง (รวมถงึราชการบรหิารส่วนภูมภิาค) ด าเนินการอยู่
ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรบัผิดชอบในการด าเนินการต่อไปในเขตพื้นที่มมีากขึ้น 
เพื่อเป็นการลดภาระดา้นบุคลากร งบประมาณและทรพัยากรต่าง ๆ ของราชการบรหิาร
ส่วนกลาง รวมทัง้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการจดัท าบรกิารสาธารณะในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จงึได้มกีารน าเรื่องการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาบญัญตัิให้ชดัเจนในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 
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๓๒๗ 

และสืบทอดมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทัง้
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ซึง่ใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั 

โดยหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปรากฏ 
เป็นครัง้แรกตามที่บญัญตัิไว้ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 
(มาตรา ๒๘๔) และบญัญตัติ่อมาในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุธศกัราช ๒๕๕๐ 
(มาตรา ๒๘๓) ที่บญัญตัิใหม้กีฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ เพื่อ
ก าหนดการแบ่งอ านาจหน้าทีแ่ละการจดัสรรรายไดร้ะหว่างราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกนัเอง โดยค านึงถงึการกระจายอ านาจเพิม่ขึน้ตามระดบัความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละรูปแบบ รวมทัง้ก าหนดระบบตรวจสอบและประเมนิผล โดยมี
คณะกรรมการประกอบดว้ยผูแ้ทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง ผูแ้ทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจ านวนเท่ากัน เป็นผู้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ขณะทีใ่นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นฉบบั
ปัจจุบนันัน้ กไ็ดบ้ญัญตัเิกี่ยวกบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ไว้
ท านองเดยีวกนั โดยมหีลกัการคอื การจดัท าบรกิารสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตัซิึ่งตอ้งสอดคล้องกบัรายได้
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และกฎหมายดงักล่าวอย่างน้อยตอ้งมบีทบญัญตัเิกีย่วกบั
กลไกและขัน้ตอนในการกระจายหน้าที่และอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากร
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ย 

จ า กห ลัก ก า รที่ บัญญัติ ไ ว้ ใ น รั ฐ ธ ร ร ม นูญ แห่ ง ร าชอ าณาจัก ร ไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ดงักล่าว จงึไดม้กีารตราพระรำชบญัญติัก ำหนดแผนและขัน้ตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใช้บงัคบั 
และเป็นกฎหมายหลักในเรื่องของการกระจายอ านาจในการจดัท าบริการสาธารณะ 
จากราชการบรหิารส่วนกลาง (รวมถงึราชการบรหิารส่วนภูมภิาค) ไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยพระราชบญัญัตินี้จะมีสาระส าคญัในการก าหนดให้มีคณะกรรมการ  
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการ
จดัท าแผนการกระจายอ านาจและแผนปฏิบตัิการในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่ องและเกิดผลสัมฤทธิ ์ รวมถึงพิจารณา



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การกระจายอ านาจ 
 

  

๓๒๘ 

ความสมัพนัธ์ในการจดัท าบริการสาธารณะระหว่างรฐักบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และได้ก าหนดอ านาจหน้าที ่
ในการจดัระบบการบรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ประเภทต่าง ๆ  ไวเ้พื่อเป็น
หลกัการใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการจดัท าบรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชน 
ในเขตพืน้ทีข่องตน และการพจิารณาการกระจายอ านาจหน้าทีแ่ละการถ่ายโอนภารกจิ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

นอกจากนั ้นได้ก าหนดเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภท และการจดัสรรส่วนรายได้และส่วนภาษีและอากรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

อย่างไรกด็ ีการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั ้น นอกจาก
จะมกีฎหมายซึง่เป็นหลกัในการด าเนินการ ไดแ้ก่ (๑) รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
หมวด ๑๔ และ (๒) พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว้ ในการพจิารณาการกระจายอ านาจหน้าที่
ในการจัดท าบริการสาธารณะจากราชการบริหารส่วนกลาง (รวมถึงราชการบริหาร 
ส่วนภูมภิาค) ไปสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ยงัต้องพจิารณาประกอบกบักฎหมายอื่น 
ทีเ่กีย่วกบับรกิารสาธารณะทีจ่ะกระจายหรอืถ่ายโอนภารกจิตามบรกิารสาธารณะนัน้ดว้ย 
เช่น ในด้านการศึกษาหรือด้านสาธารณสุขก็จะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ย วกับ
การศกึษาหรอืกฎหมายเกีย่วกบัสาธารณสุขดว้ย  
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 ๓๒๙  

พระรำชบญัญตั ิ

ก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๑ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยว่ำดว้ยกำรก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอน
กำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  บรรดำกฎหมำย กฎ และขอ้บงัคบัใด ๆ ในส่วนที่มบีญัญตัิไว้แล้ว 
ในพระรำชบญัญตันิี้ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแหง่พระรำชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตัิ
นี้แทน 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๑๔ ก/หน้ำ ๔๘/๑๗ พฤศจกิำยน ๒๕๔๒ 
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 ๓๓๐  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เทศบำล องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมอืงพทัยำ และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  ให้นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบญัญัตินี้  ทัง้นี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกับอ ำนำจและหน้ำที่ของตนและมีอ ำนำจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อ
ปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนัน้ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้
บงัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

   
 

มำตรำ ๖  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรกำรกระจำย
อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่” ประกอบดว้ย 

(๑) นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรฐัมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็น
ประธำน 

(๒) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั 
ปลดักระทรวงมหำดไทย ปลดักระทรวงกำรคลงั ปลดักระทรวงศกึษำธกิำร ปลดักระทรวง
สำธำรณสุข เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เลขำธกิำร ก.พ. เลขำธกิำรคณะกรรมกำร
พฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำต ิผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ และอธบิดกีรม
ส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่* 

(๓) ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ ำนวนสบิสองคน ประกอบดว้ยผูบ้รหิำร
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัสองคน ผู้บริหำรเทศบำลสำมคน ผู้บริหำรองค์กำรบรหิำร 
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 ๓๓๑  

ส่วนต ำบลหำ้คน และผูบ้รหิำรกรุงเทพมหำนคร ผูบ้รหิำรเมอืงพทัยำหรอืผูบ้รหิำรองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึ้นรวมสองคน  ทัง้นี้ โดยใหผู้้บรหิำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
นำยกรฐัมนตรกี ำหนด 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำม
เชีย่วชำญในดำ้นกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ ดำ้นกำรพฒันำทอ้งถิน่ ดำ้นเศรษฐศำสตร์ 
ด้ำนกำรปกครองส่วนท้องถิ่นในสำขำรัฐศำสตร์หรือรัฐประศำสนศำสตร์ และด้ำน
กฎหมำย  ทัง้นี้  กำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
นำยกรฐัมนตรกี ำหนด 

ให้หวัหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๗  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมคีุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิหำ้ปีบรบิูรณ์ 

(๓) ไม่เป็นขำ้รำชกำรซึ่งมตี ำแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ ำ พนักงำนหรอืลูกจำ้ง
ของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เวน้แต่
เป็นผูส้อนในสถำบนัอุดมศกึษำของรฐั 

(๔) ไม่เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

(๕) ไม่เป็นสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

(๖) ไม่เป็นเจำ้หน้ำทีห่รอืผูม้ตี ำแหน่งใด ๆ ในพรรคกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๘  กรรมกำรตำมมำตรำ ๖ (๓) พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อลำออก โดยยื่น
หนังสอืลำออกต่อประธำนกรรมกำรหรอืพน้จำกกำรเป็นผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๙  กรรมกำรตำมมำตรำ ๖ (๔) มวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี และ
อำจไดร้บัสรรหำเป็นกรรมกำรอกีไดไ้ม่เกนิสองวำระตดิต่อกนั 

ถำ้กรรมกำรตำมวรรคหนึ่งว่ำงลง ใหส้รรหำกรรมกำรแทน และใหผู้ซ้ึง่ไดร้บัสรรหำ
อยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน 

ในระหว่ำงทีย่งัมไิดส้รรหำกรรมกำรแทนต ำแหน่งทีว่่ำงตำมวรรคสอง และยงัมี
กรรมกำรเหลอือยู่เกนิกึง่หนึ่ง ใหก้รรมกำรทีเ่หลอือยู่ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปได ้
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 ๓๓๒  

มำตรำ ๑๐  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
พน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออกโดยยื่นหนังสอืลำออกต่อประธำนกรรมกำร 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๗ 

(๖) ไดร้บัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 

 

มำตรำ ๑๑  กำรประชุมของคณะกรรมกำรตอ้งมกีรรมกำรมำประชุมไมน้่อยกวำ่
กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกำรประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิ
หน้ำทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชุม 

กำรวินิจฉัยชี้ขำดให้ถือเสียงขำ้งมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มเีสียงหนึ่งในกำร
ลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั ให้ประธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๑๒  ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจและหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) จัดท ำแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

แผนปฏบิตักิำรเพื่อขอควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรแีละรำยงำนต่อรฐัสภำ 

(๒) ก ำหนดกำรจดัระบบกำรบรกิำรสำธำรณะตำมอ ำนำจและหน้ำทีร่ะหว่ำงรฐั
กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และระหว่ำงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยกนัเอง 

(๓) ปรบัปรุงสดัส่วนภำษีและอำกร และรำยได้ระหว่ำงรฐักบัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ และระหว่ำงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยกนัเอง โดยค ำนึงถงึภำระหน้ำที่
ของรฐักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และระหว่ำงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยกนัเอง
เป็นส ำคญั 

(๔) ก ำหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนกำรถ่ำยโอนภำรกิจจำกรำชกำรส่วนกลำง
และรำชกำรส่วนภูมภิำคใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๕) ประสำนกำรถ่ำยโอนข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และพนักงำน
รัฐวิสำหกิจระหว่ำงส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
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 ๓๓๓  

คณะกรรมกำร พนักงำนส่วนทอ้งถิน่หรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหส้อดคล้องกบักำร
ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำทีก่ำรจดัสรรภำษแีละอำกร เงนิอุดหนุน เงนิงบประมำณทีร่ำชกำร
ส่วนกลำงโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำรถ่ำยโอนภำรกิจตำม (๒) (๓) 
และ (๔) 

(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรอนุมัติหรือกำร
อนุญำตตำมที่มกีฎหมำยบญัญตัิให้ต้องขออนุมตัิหรอืขออนุญำตไปให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ โดยค ำนึงถงึควำมสะดวก รวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำรประชำชน และกำรก ำกบั
ดแูลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยนัน้ ๆ เป็นส ำคญั 

(๗) เสนอแนะมำตรกำรด้ำนกำรเงนิ กำรคลงั กำรภำษีอำกร กำรงบประมำณ
และกำรรกัษำวนิัยทำงกำรเงนิ กำรคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๘) เสนอแนะกำรตรำพระรำชบญัญัติ พระรำชกฤษฎีกำ ออกกฎกระทรวง 
ประกำศ ข้อบงัคบั ระเบียบ และค ำสัง่ที่จ ำเป็นเพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำร
กระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่อคณะรฐัมนตร ี

(๙) เร่งรดัใหม้กีำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ ออกกฎกระทรวง ประกำศ ขอ้บงัคบั  
ระเบยีบ และค ำสัง่ที่จ ำเป็นเพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๑๐) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรใีนกำรจดัสรรเงนิงบประมำณทีจ่ดัสรรเพิม่ขึน้
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เนื่องจำกกำรถ่ำยโอนภำรกจิจำกส่วนกลำง 

(๑๑) พิจำรณำหลกัเกณฑ์กำรจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ตำมควำมจ ำเป็น 

(๑๒) เสนอแนะและจดัระบบตรวจสอบและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
ทอ้งถิน่ 

(๑๓) เสนอควำมเหน็ต่อนำยกรฐัมนตรเีพื่อพจิำรณำสัง่กำรในกรณีทีป่รำกฏว่ำ
ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจไม่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๑๔) เสนอรำยงำนเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่ต่อคณะรฐัมนตรอีย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

(๑๕) ออกประกำศก ำหนดตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 
(๑๖) ปฏบิตักิำรอื่นตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้และกฎหมำยอื่น 
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 ๓๓๔  

ประกำศของคณะกรรมกำรตำม (๑๕) เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

มำตรำ ๑๓  คณะกรรมกำรอำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรใด ๆ 
ตำมทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำยได ้

ให้น ำบทบญัญตัิมำตรำ ๑๑ มำใช้บงัคบักบักำรประชุมของคณะอนุกรรมกำร
โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๔  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้คณะกรรมกำรมี
อ ำนำจออกค ำสัง่เป็นหนังสือเรียกให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวิสำหกิจ และ
เจำ้หน้ำทีข่องรฐั ส่งขอ้มลูหรอืเอกสำรใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมำเพื่อใชป้ระกอบกำรพจิำรณำได ้
ในกำรนี้อำจเรยีกบุคคลใด ๆ มำชีแ้จงดว้ยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๕  ให้มีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยมีอ ำนำจและหน้ำที่
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รบัผดิชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร 

(๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษำ และวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และขอ้มลูต่ำง ๆ เกีย่วกบังำนของคณะกรรมกำร 

(๓) ร่วมมอืและประสำนงำนกบัรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมภิำค องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ และรฐัวสิำหกจิ เพื่อด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๔) ตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมแผนตำมทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำย 

(๕) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำมที่
คณะกรรมกำรมอบหมำย 

 

หมวด ๒ 

กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรจดัระบบกำรบรกิำรสำธำรณะ 
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 ๓๓๕  

มำตรำ ๑๖  ใหเ้ทศบำล เมอืงพทัยำ และองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมอี ำนำจและ
หน้ำที่ในกำรจดัระบบกำรบรกิำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของ
ตนเองดงันี้ 

(๑) กำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ของตนเอง 

(๒) กำรจดัใหม้แีละบ ำรุงรกัษำทำงบก ทำงน ้ำ และทำงระบำยน ้ำ 

(๓) กำรจดัใหม้แีละควบคุมตลำด ท่ำเทยีบเรอื ท่ำขำ้ม และทีจ่อดรถ 

(๔) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสรำ้งอื่น ๆ 

(๕) กำรสำธำรณูปกำร 

(๖) กำรส่งเสรมิ กำรฝึก และประกอบอำชพี 

(๗) กำรพำณิชย ์และกำรส่งเสรมิกำรลงทุน 

(๘) กำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว 

(๙)๒ กำรจดักำรศกึษำ 

(๑๐) กำรสงัคมสงเครำะห์ และกำรพฒันำคุณภำพชวีติเด็ก สตร ีคนชรำ และ
ผูด้อ้ยโอกำส 

(๑๑) กำรบ ำรุงรกัษำศลิปะ จำรตีประเพณี ภูมปัิญญำทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดี
ของทอ้งถิน่ 

(๑๒) กำรปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออดัและกำรจดักำรเกีย่วกบัทีอ่ยู่อำศยั 

(๑๓) กำรจดัใหม้แีละบ ำรุงรกัษำสถำนทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 

(๑๔) กำรส่งเสรมิกฬีำ 

(๑๕) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของ
ประชำชน 

(๑๖) ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของรำษฎรในกำรพฒันำทอ้งถิน่ 

(๑๗) กำรรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง 

(๑๘) กำรก ำจดัมลูฝอย สิง่ปฏกิูล และน ้ำเสยี 

(๑๙) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมยัครอบครวั และกำรรกัษำพยำบำล 

(๒๐) กำรจดัใหม้แีละควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 

 
๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอี ำนำจหน้ำที่ในกำรส่งเสรมิกำรศกึษำหรอืด ำเนินกำรใด ๆ ที่

เป็นประโยชน์แก่กำรศกึษำในท้องถิน่ ตลอดจนสำมำรถจดักำรศกึษำได้ ตำมควำมพรอ้ม ควำมเหมำะสม 
และควำมตอ้งกำรภำยในทอ้งถิน่ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๕๐/๒๕๕๒) 
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 ๓๓๖  

(๒๑) กำรควบคุมกำรเลีย้งสตัว์ 
(๒๒) กำรจดัใหม้แีละควบคุมกำรฆำ่สตัว ์

(๒๓) กำรรกัษำควำมปลอดภยั ควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อย และกำรอนำมยั 
โรงมหรสพ และสำธำรณสถำนอื่น ๆ 

(๒๔)๓ กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน 
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(๒๕) กำรผงัเมอืง 

(๒๖) กำรขนส่งและกำรวศิวกรรมจรำจร 

(๒๗)๔ กำรดแูลรกัษำทีส่ำธำรณะ 

(๒๘) กำรควบคุมอำคำร 

(๒๙) กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

(๓๐)๕ กำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย กำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำรป้องกนัและ
รกัษำควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

(๓๑) กิจกำรอื่นใดที่ เ ป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 

 
๓ แม้องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงและดูแลรักษำ  

และกำรใช้ประโยชน์จำกน ้ ำในอ่ำงเก็บน ้ ำโดยต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงร ักษำก็ตำม  
แต่กำรมีอ ำนำจหน้ำที่ และภำระดังกล่ ำว  องค์กำรบริหำรส่ วนท้อ งถิ่นจะอ้ ำงสิทธิ ใด  ๆ  
เพื่ อ เ รียก เก็บผลป ระ โยช น์ตอบแทนกำร ใช้น ้ ำ ในอ่ ำ ง เก็บน ้ ำทุ่ ง ก ระ เต็นจำกผู้อื่ นมิได้   
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๔๕/๒๕๕๕) 

๔ แมม้ำตรำ ๑๖ (๒๗) จะก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลเมอืงพทัยำ และองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล ในกำรดูแลรกัษำที่สำธำรณะ แต่เมื่ออ ำนำจดงักล่ำวเป็นอ ำนำจที่ซ ้ำซ้อนระหว่ำงรฐั
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะมอี ำนำจดงักล่ำวได้ จะต้องได้รบั
กำรถ่ำยโอนตำมมำตรำ ๓๐ (๑) (ก) และก ำหนดขอบเขตควำมรบัผดิชอบตำมมำตรำ ๓๐ (๒) เสยีก่อน 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๖๘/๒๕๔๔) 

๕ ภำรกิจงำนควบคุมน ้ำมนัเชื้อเพลิงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกำรรกัษำควำมสงบเรยีบร้อย  
กำรส่ ง เส ริมและสนั บส นุนกำร ป้อ งกัน และ รักษ ำคว ำมปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์ สิน  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๔๘/๒๕๕๓) 
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 ๓๓๗  

มำตรำ ๑๗  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๑๖ ให้องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมอี ำนำจ
และหน้ำที่ในกำรจดัระบบบรกิำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดงันี้ 

(๑) กำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ของตนเอง และประสำนกำรจดัท ำแผนพฒันำ
จงัหวดัตำมระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

(๒) กำรสนับสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นในกำรพฒันำทอ้งถิน่ 

(๓) กำรประสำนและให้ควำมร่วมมอืในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่อื่น 

(๔) กำรแบ่งสรรเงินซึ่งตำมกฎหมำยจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่อื่น 

(๕) กำรคุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรกัษำป่ำไม้ ที่ดิน ทรพัยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดลอ้ม 

(๖) กำรจดักำรศกึษำ 

(๗) กำรส่งเสรมิประชำธปิไตย ควำมเสมอภำค และสทิธเิสรภีำพของประชำชน 

(๘) กำรส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของรำษฎรในกำรพฒันำทอ้งถิน่ 

(๙) กำรส่งเสรมิกำรพฒันำเทคโนโลยทีีเ่หมำะสม 

(๑๐) กำรจดัตัง้และดแูลระบบบ ำบดัน ้ำเสยีรวม 

(๑๑) กำรก ำจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิูลรวม 

(๑๒) กำรจดักำรสิง่แวดลอ้มและมลพษิต่ำง ๆ 

(๑๓) กำรจดักำรและดแูลสถำนีขนส่งทัง้ทำงบกและทำงน ้ำ 

(๑๔) กำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว 

(๑๕) กำรพำณิชย ์กำรส่งเสรมิกำรลงทุน และกำรท ำกจิกำรไม่ว่ำจะด ำเนินกำรเอง
หรอืร่วมกบับุคคลอื่นหรอืจำกสหกำร 

(๑๖) กำรสร้ำงและบ ำรุงรักษำทำงบกและทำงน ้ำที่เชื่อมต่อระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น 

(๑๗) กำรจดัตัง้และดแูลตลำดกลำง 

(๑๘) กำรส่งเสรมิกำรกฬีำ จำรตีประเพณี และวฒันธรรมอนัดงีำมของทอ้งถิน่ 

(๑๙) กำรจัดให้มีโรงพยำบำลจังหวัด กำรรักษำพยำบำล กำรป้องกันและ
ควบคุมโรคตดิต่อ 
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 ๓๓๘  

(๒๐) กำรจดัใหม้พีพิธิภณัฑแ์ละหอจดหมำยเหตุ 
(๒๑) กำรขนส่งมวลชนและกำรวศิวกรรมจรำจร 

(๒๒) กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

(๒๓) กำรจดัใหม้รีะบบรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยในจงัหวดั 

(๒๔) จดัท ำกจิกำรใดอนัเป็นอ ำนำจและหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่น
ที่อยู่ในเขต และกิจกำรนัน้เป็นกำรสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกัน
ด ำเนินกำรหรอืใหอ้งค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจดัท ำ  ทัง้นี้ ตำมทีค่ณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด 

(๒๕) สนับสนุนหรอืช่วยเหลอืส่วนรำชกำร หรอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น
ในกำรพฒันำทอ้งถิน่ 

(๒๖) กำรใหบ้รกิำรแก่เอกชน ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิหรอื
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น 

(๒๗) กำรสงัคมสงเครำะห์ และกำรพฒันำคุณภำพชวีติเด็ก สตร ีคนชรำ และ
ผูด้อ้ยโอกำส 

(๒๘) จดัท ำกจิกำรอื่นใดตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้หรอืกฎหมำยอื่น
ก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจและหน้ำทีข่ององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๒๙) กิจกำรอื่นใดที่ เ ป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๘  ให้กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำร
สำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในทอ้งถิน่ของตนเองตำมมำตรำ ๑๖ และมำตรำ ๑๗ 

 

มำตรำ ๑๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่รูปแบบพเิศษไม่เตม็พืน้ทีจ่งัหวดั มอี ำนำจและหน้ำทีใ่นกำร
จดัระบบบรกิำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในทอ้งถิน่ของตนเองตำมมำตรำ ๑๖ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มกีฎหมำยก ำหนดให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จงัหวดั มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจดัระบบบรกิำร
สำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในทอ้งถิน่ของตนเองตำมมำตรำ ๑๖ และมำตรำ ๑๗ 
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 ๓๓๙  

มำตรำ ๒๐  ในกรณีทีก่ฎหมำยบญัญตัใิหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มอี ำนำจ
และหน้ำที่ เกี่ ยวกับกำรให้บริกำรสำธำรณะอย่ำง เดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน 
ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจก ำหนดว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำที่
รบัผดิชอบในส่วนใด 

 

มำตรำ ๒๑  บรรดำอ ำนำจและหน้ำที่ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของรัฐตำม
กฎหมำย รฐัอำจมอบอ ำนำจและหน้ำทีใ่หอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด ำเนินกำรแทนได ้

ในกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจและหน้ำที่ที่ระบุไว้ในมำตรำ ๑๖ มำตรำ ๑๗ 
มำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจร่วมมือกันด ำเนินกำร 
หรอือำจรอ้งขอใหร้ฐัหรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น แลว้แต่กรณี ด ำเนินกำรแทนได้ 

 

มำตรำ ๒๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจมอบให้เอกชนด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจและหน้ำที่แทนได้  ทัง้นี้  ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 

หมวด ๓ 

กำรจดัสรรสดัส่วนภำษแีละอำกร 

   
 

มำตรำ ๒๓  เทศบำล เมอืงพทัยำ และองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลอำจมรีำยได้
จำกภำษอีำกร ค่ำธรรมเนียม และเงนิรำยไดด้งัต่อไปนี้ 

(๑) ภำษโีรงเรอืนและทีด่นิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

(๒) ภำษบี ำรุงทอ้งทีต่ำมกฎหมำยว่ำดว้ยภำษบี ำรุงทอ้งที่ 
(๓) ภำษป้ีำยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยภำษป้ีำย 

(๔) ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำมประมวลรษัฎำกรทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในอตัรำซึ่งเมื่อรวม
กบักำรจดัสรรตำมมำตรำ ๒๔ (๓) และมำตรำ ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสำมสบิของ
ภำษีมูลค่ำเพิม่ที่จดัเก็บได้หกัส่วนที่ต้องจ่ำยคนืแล้ว โดยเป็นหน้ำที่ของกรมสรรพำกร  
ทีจ่ะจดัเกบ็ 
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 ๓๔๐  

(๕)๖ ภำษีธุรกจิเฉพำะตำมประมวลรษัฎำกร โดยออกขอ้บญัญตัจิดัเกบ็เพิม่ขึน้
ในอตัรำซึง่เมื่อรวมกบัอตัรำตำมมำตรำ ๒๔ (๔) แลว้ไม่เกนิรอ้ยละสำมสบิของอตัรำภำษี
ทีจ่ดัเกบ็ตำมประมวลรษัฎำกร โดยเป็นหน้ำทีข่องกรมสรรพำกรทีจ่ะจดัเกบ็ 

(๖) ภำษีสรรพสำมิตตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต ภำษีสุรำตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยสุรำ และค่ำแสตมป์ยำสูบตำมกฎหมำยว่ำดว้ยยำสูบ ซึ่งเกบ็จำกกำรคำ้
ในเขตเทศบำล เมอืงพทัยำ และองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล โดยออกขอ้บญัญตัิจดัเก็บ
เพิม่ขึน้ในอตัรำไม่เกินร้อยละสำมสบิของอตัรำภำษีทีก่รมสรรพสำมติจดัเกบ็ และใหถ้ือ
เป็นภำษแีละค่ำแสตมป์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ โดยเป็นหน้ำทีข่องกรมสรรพสำมติที่
จะจดัเกบ็ 

(๗) ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต ์รวมทัง้เงนิเพิม่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์ 
ภำษีรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก และค่ำธรรมเนียมล้อเลื่อนตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยลอ้เลื่อน 

(๘) ภำษกีำรพนันตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรพนัน 

(๙) ภำษเีพื่อกำรศกึษำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรศกึษำแห่งชำติ 
(๑๐) อำกรกำรฆำ่สตัวแ์ละผลประโยชน์อื่นอนัเกดิจำกกำรฆ่ำสตัวต์ำมกฎหมำย

ว่ำดว้ยกำรควบคุมกำรฆำ่สตัวแ์ละจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ 
(๑๑) อำกรรงันกอแีอ่นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอำกรรงันกอแีอ่น 

(๑๒) ค่ำภำคหลวงแร่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยแร่หลังจำกหกัส่งเป็นรำยได้ของรฐั 
ในอตัรำรอ้ยละสีส่บิแลว้ดงัต่อไปนี้ 

(ก) องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอืเทศบำลทีม่พีืน้ที่ครอบคลุมพื้นที่ตำม
ประทำนบตัร ใหไ้ดร้บักำรจดัสรรในอตัรำรอ้ยละยีส่บิของเงนิค่ำภำคหลวงแร่ทีจ่ดัเกบ็ได้
ภำยในเขต 

(ข) องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลและเทศบำลอื่นทีอ่ยู่ภำยในจงัหวดัทีม่พีืน้ที่
ครอบคลุมพื้นที่ตำมประทำนบัตร ให้ได้รับกำรจัดสรรในอัตรำร้อยละสิบของเงิน
ค่ำภำคหลวงแร่ทีจ่ดัเกบ็ไดภ้ำยในเขต 

 
๖ มำตรำ ๒๓ มไิดใ้หอ้ ำนำจจดัเกบ็ภำษมีลูค่ำเพิม่หรอืภำษธีุรกจิเฉพำะ เพยีงแต่ก ำหนดทีม่ำ

แห่งรำยไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กำรจดัเกบ็ภำษธีุรกจิเฉพำะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
จึงเป็นไปตำมกฎหมำยจัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นกฎหมำยที่ให้อ ำนำจในกำรจัดเก็บ  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๓๔/๒๕๔๓) 
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 ๓๔๑  

(ค) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำลในจงัหวัดอื่นให้ได้รับกำร
จดัสรรในอตัรำรอ้ยละสบิของเงนิค่ำภำคหลวงแร่ทีจ่ดัเกบ็ไดภ้ำยในเขต 

(๑๓) ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีมตำมกฎหมำยว่ำด้วยปิโตรเลยีมหลงัจำกหกัส่ง
เป็นรำยไดข้องรฐัในอตัรำรอ้ยละสีส่บิแลว้ ดงัต่อไปนี้ 

(ก) องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอืเทศบำลทีม่พีืน้ที่ครอบคลุมพื้นที่ตำม
สัมปทำน ให้ได้รับกำรจดัสรรในอตัรำร้อยละยี่สิบของเงินค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมที่
จดัเกบ็ไดภ้ำยในเขต 

(ข) องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอืเทศบำลอื่นทีอ่ยู่ภำยในจงัหวดัทีม่พีืน้ที่
ครอบคลุมพืน้ทีต่ำมสมัปทำน ใหไ้ดร้บักำรจดัสรรในอตัรำรอ้ยละสบิของเงนิค่ำภำคหลวง
ปิโตรเลยีมทีจ่ดัเกบ็ไดภ้ำยในเขต 

(ค) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำลในจงัหวดัอื่น ให้ได้รบักำร
จดัสรรในอตัรำรอ้ยละสบิของเงนิค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีมทีจ่ดัเกบ็ไดภ้ำยในเขต 

(๑๔) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเกีย่วกบัอสงัหำรมิทรพัย์ที่
มทีุนทรพัยภ์ำยในเขต  ทัง้นี้ ตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิและกฎหมำยว่ำดว้ยอำคำรชุด 

(๑๕) ค่ำธรรมเนียมสนำมบินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศ  ทัง้นี้   
ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำและวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

(๑๖) ค่ำธรรมเนียมดงัต่อไปนี้ โดยออกขอ้บญัญตัจิดัเกบ็เพิม่ขึน้ในอตัรำไม่เกนิ
รอ้ยละสบิของค่ำธรรมเนียมทีม่กีำรจดัเกบ็ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 (ก) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสุรำ 

 (ข) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเล่นกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรพนัน 

(๑๗) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรบัในกจิกำรทีก่ฎหมำยมอบหมำย
หน้ำที่ให้เทศบำล เมอืงพทัยำ และองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเป็นเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร
ภำยในเขตท้องถิน่นัน้ ๆ และใหต้กเป็นรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ดงักล่ำว 
ในกรณีกฎหมำยก ำหนดใหเ้ทศบำลเป็นผูจ้ดัเกบ็ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรบั 
ให้น ำรำยได้มำแบ่งให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่อยู่ภำยในเขตจังหวัดตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

(๑๘) ค่ำใช้น ้ำบำดำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยน ้ำบำดำล  ทัง้นี้ ให้เป็นไปตำม
สดัส่วนทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 
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(๑๙) ค่ำธรรมเนียมใด ๆ ที่เรยีกเก็บจำกผู้ใช้หรอืได้รบัประโยชน์จำกบริกำร
สำธำรณะทีจ่ดัใหม้ขีึน้ 

(๒๐) รำยได้อื่นตำมที่กฎหมำยบญัญตัิให้เป็นของเทศบำล เมืองพทัยำ และ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

 

มำตรำ ๒๔  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจมีรำยได้จำกภำษีอำกร
ค่ำธรรมเนียม และเงนิรำยได ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ภำษีบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั ส ำหรบัน ้ำมนัเบนซินและน ้ำมนัที่
คล้ำยกัน น ้ำมนัดีเซลและน ้ำมนัที่คล้ำยกัน ก๊ำซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส ำหรับ
รถยนต์ซึ่งเกบ็จำกกำรคำ้ในเขตจงัหวดั โดยออกขอ้บญัญตัจิดัเกบ็เพิม่ไดไ้ม่เกนิลติรละ
สบิสตำงคส์ ำหรบัน ้ำมนั และกโิลกรมัละไม่เกนิสบิสตำงคส์ ำหรบัก๊ำซปิโตรเลยีม 

(๒) ภำษีบ ำรุงองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัส ำหรบัยำสูบ ซึ่งเก็บจำกกำรค้ำใน
เขตจงัหวดัโดยออกขอ้บญัญตัจิดัเกบ็เพิม่ไดไ้ม่เกนิมวนละสบิสตำงค์ 

(๓) ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำมประมวลรษัฎำกรทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในอตัรำซึ่งเมื่อรวม
กับอัตรำตำมมำตรำ ๒๓ (๔) และมำตรำ ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสำมสิบของ
ภำษีมูลค่ำเพิม่ทีจ่ดัเกบ็ไดห้กัส่วนทีต่้องจ่ำยคนืแล้ว โดยเป็นหน้ำทีข่องกรมสรรพำกรที่
จะจดัเกบ็ 

(๔) ภำษีธุรกจิเฉพำะตำมประมวลรษัฎำกร โดยออกขอ้บญัญตัจิดัเกบ็เพิม่ขึ้น
ในอตัรำซึง่เมื่อรวมกบัอตัรำตำมมำตรำ ๒๓ (๕) แลว้ไม่เกนิรอ้ยละสำมสบิของอตัรำภำษี
ทีจ่ดัเกบ็ตำมประมวลรษัฎำกร โดยเป็นหน้ำทีข่องกรมสรรพำกรทีจ่ะจดัเกบ็ 

(๕) ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ รวมทัง้เงนิเพิม่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์ 
ภำษีรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก และค่ำธรรมเนียมล้อเลื่อนตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยลอ้เลื่อน 

(๖) ภำษเีพื่อกำรศกึษำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรศกึษำแห่งชำติ 
(๗) อำกรรงันกอแีอ่นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอำกรรงันกอแีอ่น 

(๘) ค่ำภำคหลวงแร่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยแร่ ใหไ้ดร้บักำรจดัสรรในอตัรำร้อยละ
ยีส่บิของค่ำภำคหลวงแร่ทีจ่ดัเกบ็ไดภ้ำยในเขตขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันัน้ 
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(๙) ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยปิโตรเลยีมใหไ้ดร้บักำรจดัสรร
ในอัตรำร้อยละยี่สิบของค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมที่จดัเก็บได้ภำยในเขตขององค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดันัน้ 

(๑๐) ค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัโดยออกขอ้บญัญตัเิรยีกเกบ็
จำกผูพ้กัในโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยโรงแรม 

(๑๑) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรบัในกจิกำรทีก่ฎหมำยมอบหมำย
หน้ำทีใ่หอ้งค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเป็นเจำ้หน้ำทีด่ ำเนินกำรภำยในเขตองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดันัน้ และใหต้กเป็นรำยไดข้ององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๑๒) ค่ำธรรมเนียมใด ๆ ที่เรยีกเก็บจำกผู้ใช้หรอืได้รบัประโยชน์จำกบริกำร
สำธำรณะทีอ่งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจดัใหม้ขีึน้ 

(๑๓) รำยไดอ้ื่นตำมทีก่ฎหมำยบญัญตัใิหเ้ป็นขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

 

มำตรำ ๒๕  กรุงเทพมหำนครอำจมรีำยไดจ้ำกภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม และ
เงนิรำยไดด้งัต่อไปนี้ 

(๑) ภำษโีรงเรอืนและทีด่นิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

(๒) ภำษบี ำรุงทอ้งทีต่ำมกฎหมำยว่ำดว้ยภำษบี ำรุงทอ้งที่ 
(๓) ภำษป้ีำยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยภำษป้ีำย 

(๔) ภำษีบ ำรุงกรุงเทพมหำนครส ำหรับน ้ำมันเบนซินและน ้ำมนัที่คล้ำยกัน 
น ้ำมนัดเีซลและน ้ำมนัทีค่ลำ้ยกนั ก๊ำซปิโตรเลยีมทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิส ำหรบัรถยนต ์ซึง่เกบ็
จำกกำรค้ำในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ 
สบิสตำงคส์ ำหรบัน ้ำมนั และไม่เกนิกโิลกรมัละสบิสตำงคส์ ำหรบัก๊ำซปิโตรเลยีม 

(๕) ภำษีบ ำรุงกรุงเทพมหำนครส ำหรับยำสูบซึ่งเก็บจำกกำรค้ำในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยออกขอ้บญัญตัจิดัเกบ็เพิม่ไดไ้ม่เกนิมวนละสบิสตำงค์ 

(๖) ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำมประมวลรษัฎำกรทีไ่ดร้บักำรจดัสรร ในอตัรำซึ่งเมื่อรวม
กับอัตรำตำมมำตรำ ๒๓ (๔) และมำตรำ ๒๔ (๓) แล้วไม่เกินร้อยละสำมสิบของ
ภำษีมูลค่ำเพิม่ทีจ่ดัเกบ็ไดห้กัส่วนทีต่้องจ่ำยคนืแล้ว โดยเป็นหน้ำทีข่องกรมสรรพำกรที่
จะจดัเกบ็ 
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(๗) ภำษีธุรกจิเฉพำะตำมประมวลรษัฎำกร โดยออกขอ้บญัญตัจิดัเกบ็เพิม่ขึ้น
ในอตัรำไม่เกินร้อยละสำมสิบของอตัรำภำษีที่จดัเก็บตำมประมวลรษัฎำกร โดยเป็น
หน้ำทีข่องกรมสรรพำกรทีจ่ะจดัเกบ็ 

(๘) ภำษีสรรพสำมิตตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต ภำษีสุรำตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยสุรำ และค่ำแสตมป์ยำสูบตำมกฎหมำยว่ำดว้ยยำสูบ ซึ่งเกบ็จำกกำรคำ้
ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยออกขอ้บญัญตัจิดัเกบ็เพิม่ขึน้ในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละสำมสบิ
ของอตัรำภำษีทีก่รมสรรพสำมติจดัเกบ็ และใหถ้อืเป็นภำษีและค่ำแสตมป์ตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรนัน้โดยเป็นหน้ำทีข่องกรมสรรพสำมติทีจ่ะจดัเกบ็ 

(๙) ภำษเีพื่อกำรศกึษำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรศกึษำแห่งชำติ 
(๑๐) ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ รวมทัง้เงินเพิ่มตำมกฎหมำยว่ำด้วย

รถยนต์ ภำษีรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก และค่ำธรรมเนียมล้อเลื่อนตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยลอ้เลื่อน 

(๑๑) ภำษกีำรพนันตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรพนัน 

(๑๒) ค่ำภำคหลวงแร่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ที่จ ัดเก็บภำยในเขตของ
กรุงเทพมหำนคร ในอตัรำร้อยละสี่สบิของค่ำภำคหลวงแร่ที่กรมทรพัยำกรธรณีจดัเกบ็ 
ไดจ้รงิ 

(๑๓) ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยปิโตรเลยีมทีจ่ดัเกบ็ภำยใน
เขตของกรุงเทพมหำนคร ในอัตรำร้อยละสี่สิบของค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมที่ 
กรมทรพัยำกรธรณีจดัเกบ็ไดจ้รงิ 

(๑๔) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจำกกำรฆ่ำสัตว์ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมกำรฆำ่สตัวแ์ละจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์ 

(๑๕) ค่ำธรรมเนียมบ ำรุงกรุงเทพมหำนคร โดยออกขอ้บญัญัติเรียกเก็บจำก 
ผูพ้กัในโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยโรงแรม 

(๑๖) ค่ำธรรมเนียมสนำมบินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศ  ทัง้นี้   
ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำและวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

(๑๗) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเกี่ยวกบัอสงัหำรมิทรพัย์ 
ทีม่ทีุนทรพัยต์ำมประมวลกฎหมำยทีด่นิและกฎหมำยว่ำดว้ยอำคำรชุด 

(๑๘) ค่ำธรรมเนียมดงัต่อไปนี้ โดยออกขอ้บญัญตัจิดัเกบ็เพิม่ขึน้ในอตัรำไม่เกนิ
รอ้ยละสำมสบิของค่ำธรรมเนียมทีจ่ดัเกบ็ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 
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(ก) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสุรำ 

(ข) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเล่นกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรพนัน 

(๑๙) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรบัในกจิกำรทีก่ฎหมำยมอบหมำย
หน้ำทีใ่หก้รุงเทพมหำนครเป็นเจำ้หน้ำทีด่ ำเนินกำรภำยในเขตของกรุงเทพมหำนคร และ
ใหต้กเป็นรำยไดข้องกรุงเทพมหำนคร 

(๒๐) ค่ำธรรมเนียมใด ๆ ที่เรยีกเก็บจำกผู้ใช้หรอืได้รบัประโยชน์จำกบริกำร
สำธำรณะทีก่รุงเทพมหำนครจดัใหม้ขีึน้ 

(๒๑) รำยไดอ้ื่นตำมทีก่ฎหมำยบญัญตัใิหเ้ป็นของกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๒๖  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็น
องค์กรปกครองรูปแบบพเิศษไม่เตม็พืน้ทีจ่งัหวดั มรีำยไดจ้ำกภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม 
และเงนิรำยไดอ้ื่นตำมมำตรำ ๒๓ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มกีฎหมำยก ำหนดให้เป็นองค์กรปกครอง
รูปแบบพเิศษเตม็พืน้ทีจ่งัหวดั มรีำยไดจ้ำกภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม และเงนิรำยได้อื่น
ตำมมำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๒๔ 

 

มำตรำ ๒๗  ภำษแีละอำกรประเภทอื่นนอกเหนือจำกทีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๒๓ 
มำตรำ ๒๔ มำตรำ ๒๕ และมำตรำ ๒๖ อำจก ำหนดใหเ้ป็นภำษแีละอำกรร่วมกนัระหว่ำง
รฐักบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอือำจก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัเกบ็
เพิ่มได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรถ่ำยโอนภำระหน้ำที่และงบประมำณจำกรำชกำร
ส่วนกลำงมำยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทัง้นี้ ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

กำรจดัสรรสดัส่วนภำษีและอำกรตำมวรรคหนึ่งในแต่ละปี ให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำก ำหนดโดยค ำนึงถึงภำระหน้ำที่ของรฐักับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ระหว่ำงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยกนัเองเป็นส ำคญั 

 

มำตรำ ๒๘  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อำจมรีำยรบัดงัต่อไปนี้ 
(๑) รำยไดจ้ำกทรพัยส์นิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๒) รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภค 
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 ๓๔๖  

(๓) รำยได้จำกกำรพำณิชย์และกำรท ำกิจกำร ไม่ว่ำจะด ำเนินกำรเองหรือ
ร่วมกบับุคคลอื่น หรอืจำกสหกำร 

(๔) ภำษอีำกร ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต ค่ำปรบั ค่ำตอบแทน หรอืรำยไดอ้ื่น
ใดตำมทีม่กีฎหมำยบญัญตัไิวใ้หเ้ป็นรำยไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๕) ค่ำบรกิำร 

(๖) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่อื่น 

(๗) เงนิช่วยเหลอืจำกต่ำงประเทศ องค์กำรต่ำงประเทศ หรอืองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ 

(๘) รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยพนัธบตัร 

(๙) เงนิกูจ้ำกกระทรวง ทบวง กรม องคก์ำร หรอืนิตบิุคคลต่ำง ๆ 

(๑๐) เงนิกูจ้ำกต่ำงประเทศ องคก์ำรต่ำงประเทศ หรอืองคก์ำรระหว่ำงประเทศ 

(๑๑) เงนิและทรพัยส์นิอย่ำงอื่นทีม่ผีูอุ้ทศิให  ้

(๑๒) เงนิช่วยเหลอืหรอืเงนิค่ำตอบแทน 

(๑๓) รำยไดจ้ำกทรพัยส์นิของแผ่นดนิ หรอืรำยไดจ้ำกทรพัยส์นิของรฐัวสิำหกจิ
ทีด่ ำเนินกำรเพื่อมุ่งหำก ำไรในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๑๔) รำยไดจ้ำกค่ำธรรมเนียมพเิศษ 

กำรออกพนัธบตัรตำม (๘) กำรกูเ้งนิจำกองคก์ำร หรอืนิตบิุคคลต่ำง ๆ ตำม (๙) 
กำรกู้เงนิตำม (๑๐) และรำยไดต้ำม (๑๓) ใหอ้อกเป็นขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่โดยไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๒๙  กำรก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัรำยไดต้ำมหมวดนี้ 
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร เงื่อนไข อตัรำกำรจดัสรร กำรน ำส่งเงนิรำยไดแ้ละกำร
ได้รบัเงินรำยได้ส ำหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดย
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ในกรณีที่กำรก ำหนดรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดมี
กฎหมำยอื่นบญัญตัไิวแ้ละเป็นกำรก ำหนดรำยไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเรื่อง
เดยีวกบัที่บญัญตัิไว้แล้วในบทบญัญตัิเกี่ยวกบัรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมหมวดนี้ ให้ใช้บทบญัญตัิตำมหมวดนี้บงัคบัแทนบทบญัญตัิของกฎหมำยนัน้   ทัง้นี้ 
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 ๓๔๗  

ถ้ำกำรก ำหนดรำยไดใ้นเรื่องใดมกีฎหมำยก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร เงื่อนไข อตัรำกำร
จดัสรร กำรน ำส่งเงินรำยได้และกำรได้รบัเงินรำยได้ใช้บงัคบัอยู่แล้ว ให้ใช้บงัคบัตำม
กฎหมำยเช่นว่ำนัน้ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมปีระกำศของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง  
แต่ถ้ำกำรก ำหนดรำยไดใ้นเรื่องใดยงัไม่มกีฎหมำยเช่นว่ำนัน้ ใหก้ำรก ำหนดรำยไดต้ำม
บทบญัญตัใินหมวดนี้มผีลใชบ้งัคบัเมื่อมปีระกำศของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนรำชกำร รฐัวิสำหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จดัเก็บภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต ค่ำตอบแทน  
หรอืรำยได้อื่นใด เพื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้กไ็ด้  ทัง้นี้ โดยใหค้ดิค่ำใชจ้่ำยได้
ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำรและอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๔ 

แผนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

   
 

มำตรำ ๓๐  แผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) ใหด้ ำเนินกำรถ่ำยโอนภำรกจิกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะทีร่ฐัด ำเนินกำรอยู่ใน
วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ภำยในก ำหนดเวลำ ดงันี้ 

 (ก) ภำรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินกำรซ ้ำซ้อนระหว่ำงรฐัและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือภำรกิจที่ร ัฐจัดให้บริกำรในเขตของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ใหด้ ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้ภำยในสีปี่ 

 (ข) ภำรกิจที่รฐัจดัให้บริกำรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กระทบถงึองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น ใหด้ ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้ภำยในสีปี่ 

 (ค) ภำรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรฐับำล ใหด้ ำเนินกำรให้
เสรจ็สิน้ภำยในสีปี่ 

(๒) ก ำหนดขอบเขตควำมรบัผดิชอบในกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะของรฐัและของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตำม
อ ำนำจและหน้ำทีท่ีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ใหช้ดัเจน โดยในระยะแรกอำจก ำหนด
ภำรกจิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหแ้ตกต่ำงกนัได ้โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมพรอ้ม
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละแห่ง ซึ่งต้องพจิำรณำจำกรำยไดแ้ละบุคลำกรของ
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 ๓๔๘  

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นนัน้ จ ำนวนประชำกร ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน ตลอดจน
คุณภำพในกำรใหบ้รกิำรทีป่ระชำชนจะไดร้บั  ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิระยะเวลำสบิปี 

(๓) ก ำหนดแนวทำงและหลกัเกณฑ์ให้รฐัท ำหน้ำที่ประสำนควำมร่วมมือและ
ช่วยเหลอืกำรด ำเนินงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ปีระสทิธภิำพ 

(๔)๗ ก ำหนดกำรจดัสรรภำษแีละอำกร เงนิอุดหนุน และรำยไดอ้ื่นใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่ำงเหมำะสม โดยตัง้แต่ปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มรีำยไดค้ดิเป็นสดัส่วนต่อรำยได้
สุทธขิองรฐับำลไม่น้อยกว่ำรอ้ยละยี่สบิหำ้ และโดยมจีุดมุ่งหมำยทีจ่ะใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่มรีำยไดเ้พิม่ขึน้คดิเป็นสดัส่วนต่อรำยไดสุ้ทธขิองรฐับำลในอตัรำไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละสำมสิบห้ำ โดยกำรจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และค ำนึงถงึรำยไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ดว้ย 

กำรเพิม่สดัส่วนรำยไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่อรำยไดสุ้ทธขิองรฐับำล
ตำมวรรคหนึ่งให้เพิ่มขึ้นตำมระยะเวลำที่เหมำะสมแก่กำรพฒันำให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสำมำรถด ำเนินกิจกำรบริกำรสำธำรณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตำม
ภำรกิจที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถ่ำยโอนเพิ่มขึ้นภำยหลัง
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ำกรณีจะเป็นประกำรใดเงินอุดหนุนที่
จดัสรรให้ต้องมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำเงนิอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบักำร
จดัสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๕) กำรจัดตัง้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในส่วนที่เกี่ยวกับกำรบริกำร
สำธำรณะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รฐัจดัสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตำม  
ควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

 

มำตรำ ๓๑  ในกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจและหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ถ้ำมกีฎหมำยใดบญัญตัไิวใ้นลกัษณะทีเ่ป็นผลท ำใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ไม่อำจด ำเนินกำรตำมอ ำนำจและหน้ำทีไ่ดด้ว้ยตนเอง หรอืมลีกัษณะเป็นกำรซ ้ำซ้อนกบั
กำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะระหว่ำงรฐักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอื

 
๗ มำตรำ ๓๐ (๔) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย

อ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรกระจำยอ ำนำจ 
 

  

 ๓๔๙  

ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยกนั และคณะกรรมกำรพจิำรณำเหน็สมควรใหม้ี
กำรแกไ้ขกฎหมำยนัน้ ใหค้ณะกรรมกำรรำยงำนต่อรฐัมนตรเีพื่อด ำเนินกำรใหม้กีำรแกไ้ข
กฎหมำยดงักล่ำวต่อไป 

 

มำตรำ ๓๒  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรเพื่อก ำหนด
ขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
โดยอย่ำงน้อยตอ้งมสีำระส ำคญัดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดรำยละเอียดของอ ำนำจหน้ำที่ในกำรให้บรกิำรสำธำรณะที่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละรูปแบบจะต้องกระท ำ โดยในกรณีใดเป็นอ ำนำจและหน้ำทีท่ี่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของรัฐหรือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน  
ใหก้ ำหนดแนวทำงวธิปีฏบิตัเิพื่อประสำนกำรด ำเนินกำรใหเ้กดิประโยชน์แก่ส่วนรวม 

(๒) ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิดี ำเนินกำรในกำรจดัสรรสดัส่วนภำษีและอำกร 
ใหเ้พยีงพอแก่กำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจและหน้ำทีท่ีก่ ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจและหน้ำทีข่อง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ทัง้นี้ โดยต้องค ำนึงถงึภำระหน้ำทีข่องรฐัในกำรใหบ้รกิำร
สำธำรณะเป็นส่วนรวมดว้ย 

(๓) รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเสนอให้แก้ไขหรอืจดัให้มกีฎหมำยที่จ ำเป็นเพื่อ
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

(๔) จดัระบบกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยก ำหนด
นโยบำยและมำตรกำรกำรกระจำยบุคลำกรจำกรำชกำรส่วนกลำงและรำชกำร 
ส่วนภูมภิำคไปสู่ส่วนทอ้งถิน่ โดยกำรสรำ้งระบบกำรถ่ำยเทก ำลงัคนสู่ทอ้งถิน่ และสรำ้ง
ระบบควำมกำ้วหน้ำสำยอำชพีทีเ่หมำะสม 

แผนปฏิบตัิกำรตำมวรรคหนึ่งต้องก ำหนดรำยละเอียดวธิปีฏิบตัิ และก ำหนด
หน่วยงำนทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบ รวมทัง้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรใหช้ดัเจนดว้ย 

 

มำตรำ ๓๓๘  เมื่อคณะกรรมกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิกำรตำมมำตรำ ๓๒ แล้ว ให้
เสนอคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ แล้วรำยงำนต่อรัฐสภำเพื่ อประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำใชบ้งัคบัต่อไป 

 
๘ เมื่อมแีผนปฏบิตักิำรก ำหนดขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 (มตี่อหน้ำถดัไป) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรกระจำยอ ำนำจ 
 

  

 ๓๕๐  

แผนปฏบิตักิำรทีป่ระกำศใชบ้งัคบัตำมวรรคหนึ่ง ใหม้ผีลผกูพนัหน่วยงำนของรฐั
ทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งด ำเนินกำรตำมแผนปฏบิตักิำรนัน้ 

ในกรณีที่สภำพกำรณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่ำงที่แผนปฏิบตัิกำรใช้บงัคบั 
คณะกรรมกำรอำจด ำเนินกำรปรบัปรุงแผนปฏบิตักิำรใหเ้หมำะสมกบัสภำพกำรณ์นัน้ได้ 

ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรและ
รำยงำนให้คณะรฐัมนตรีทรำบทุกปี ในกรณีที่มีปัญหำอุปสรรคไม่อำจด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบตัิกำรได้ ให้คณะกรรมกำรรำยงำนให้คณะรฐัมนตรทีรำบปัญหำและอุปสรรค 
และแนวทำงแกไ้ขดว้ย 

 

มำตรำ ๓๔  ให้คณะกรรมกำรพจิำรณำทบทวนกำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่
และกำรจัดสรรรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยหลังที่ได้ด ำเนินกำรตำม
แผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจำรณำ
ทบทวนใหม่ทุกระยะเวลำไม่เกนิหำ้ปีนับแต่วนัทีม่กีำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำทีห่รอืวนัที่
มกีำรจดัสรรรำยได ้ ทัง้นี้ จะต้องพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดอ ำนำจและ
หน้ำทีแ่ละกำรจดัสรรรำยได ้เพื่อกระจำยอ ำนำจเพิม่ขึน้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๓๕  ในวำระเริม่แรก ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำแผนตำมมำตรำ ๓๐ และ
แผนปฏบิตักิำรตำมมำตรำ ๓๒ ใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัทีก่รรมกำรเริม่ปฏบิตัิ
หน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๘) 
(ฉบบัที ่๒ ) ไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำย่อมมผีลผกูพนัหน่วยงำนของรฐัที่เกีย่วขอ้งตอ้งปฏบิตักิำร
ตำมแผนนัน้ โดยส่วนรำชกำรในฐำนะเจ้ำของภำรกิจที่จะถ่ำยโอนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
ฐำนะผูร้บัถ่ำยโอนภำรกจิ ถอืเป็นหน่วยงำนของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งทีต่อ้งผกูพนัตำมแผนปฏบิตักิำรฯกล่ำวคอื 
ส่วนรำชกำรต้องถ่ำยโอนภำรกิจที่ก ำหนดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรบัถ่ำยโอนภำรกจินัน้  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙๗๖/๒๕๖๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรกระจำยอ ำนำจ 
 

  

 ๓๕๑  

มำตรำ ๓๖  ในวำระเริม่แรก ให้นำยกรฐัมนตรจีดัให้มกีำรเลอืกผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่และสรรหำผูท้รงคุณวุฒติำมมำตรำ ๖ ใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในหกสบิวนั
นับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๓๗  ในวำระเริม่แรก เพื่อประโยชน์ในกำรปฏบิตัติำมอ ำนำจและหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ นำยกรฐัมนตรอีำจมคี ำสัง่ใหห้น่วยงำนของรฐัที่
เกีย่วขอ้งด ำเนินกำรเพื่อช่วยเหลอืกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรกระจำยอ ำนำจ 
 

  

 ๓๕๒  

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๒๘๔ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย ไดบ้ญัญตัใิหม้กีฎหมำยก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำร
กระจำยอ ำนำจเพื่อพฒันำกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่ท้องถิน่เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
สำระส ำคญัเกี่ยวกบักำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรจดัระบบกำรบรกิำรสำธำรณะ และ
กำรจดัสรรสดัส่วนภำษแีละอำกรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และใหม้คีณะกรรมกำร
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ ำนวนฝ่ำยละเท่ำกันเพื่ อท ำหน้ำที่ดังกล่ำว   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 
มำตรำ ๓๗  ในพระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ

ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหแ้ก้ไขค ำว่ำ “อธบิดกีรมกำรปกครอง” 
เป็น “อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่” 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้ส่วนรำชกำรขึน้ใหม่โดยมี
ภำรกิจใหม่ ซึ่งได้มกีำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำที่ของ  
ส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และ
เนื่องจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร  
รฐัมนตรผีูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืผูซ้ึ่งปฏบิตัหิน้ำทีใ่นส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่ 
โดยใหม้กีำรแก้ไขบทบญัญตัติ่ำง ๆ ใหส้อดคล้องกบัอ ำนำจหน้ำทีท่ีโ่อนไปดว้ย  ฉะนัน้ 
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตำมหลักกำรที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติและพระรำชกฤษฎีกำ
ดงักล่ำว  จงึสมควรแก้ไขบทบญัญตัิของกฎหมำยใหส้อดคล้องกบักำรโอนส่วนรำชกำร 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีควำมชดัเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไปค้นหำในกฎหมำย 

 
๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรกระจำยอ ำนำจ 
 

  

 ๓๕๓  

โอนอ ำนำจหน้ำทีว่่ำตำมกฎหมำยใดไดม้กีำรโอนภำรกจิของส่วนรำชกำรหรอืผูร้บัผดิชอบ
ตำมกฎหมำยนัน้ไปเป็นของหน่วยงำนใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมำย
ให้มีกำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รัฐมนตรี ผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบตัิหน้ำที่ของ 
ส่วนรำชกำรใหต้รงกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที ่และเพิม่ผูแ้ทนส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำร
ใหต้รงตำมภำรกจิทีม่กีำรตดัโอนจำกส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่ รวมทัง้
ตดัส่วนรำชกำรเดมิทีม่กีำรยุบเลกิแล้ว ซึ่งเป็นกำรแก้ไขใหต้รงตำมพระรำชบญัญตัิและ
พระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำนี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ฉบบัที ่๒)๑๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๘๕ และ
มำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรให้เ ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บญัญตัใิหแ้ก้ไขค ำว่ำ “รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร” 
เป็น “นำยกรฐัมนตร”ี ในพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ อนัเป็นกำร
คลำดเคลื่อนและก่อให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติอย่ำงมำก สมควรแก้ไขให้ถูกต้อง   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

พระรำชกฤษฎีกำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ฉบบัที ่๓)๑๑ 

 

 
๑๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๒๗ ก/หน้ำ ๑๗/๑๘ มถิุนำยน ๒๕๕๐ 
๑๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๑๓๗ ก/หน้ำ ๒๒/๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรกระจำยอ ำนำจ 
 

  

 ๓๕๔  

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๑๔ และ
มำตรำ ๑๔๐ แห่งพระรำชกฤษฎีกำโอนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
บญัญตัใิหโ้อนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องส ำนักรฐัวสิำหกจิและหลกัทรพัยข์องรฐั 
กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ไปเป็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั และโอนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องกองอำชวีอนำมยั 
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ไปเป็นของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข  
แต่เนื่องจำกพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่อง
ส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้แก้ไขบทบญัญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกำรโอน
อ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรดงักล่ำว จงึสมควรแก้ไขเพิม่เตมิ มำตรำ ๔๙ และมำตรำ ๙๔ 
แห่งพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของ  
ส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใหส้อดคลอ้งกนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๑๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้  คอื โดยที่กำรปฏิบตัติำม
แผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจในกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้ไม่อำจด ำเนินกำรได้ตำมก ำหนดระยะเวลำ ท ำให้กำรก ำหนด
สดัส่วนรำยไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตำมมำตรำ ๓๐ (๔) แห่งพระรำชบญัญตัิ
ก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
๑๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๒ ก/หน้ำ ๑/๘ มกรำคม ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรกระจำยอ ำนำจ 
 

  

 ๓๕๕  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิในกำรถ่ำยโอนภำรกจิ สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกำร
ก ำหนดสดัส่วนรำยไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นไปตำมสภำพขอ้เทจ็จรงินัน้ 
และยังคงเป้ำหมำยกำรเพิ่มสัดส่วนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รบั 
ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสำมสบิหำ้ไวเ้ช่นเดมิ จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 
 



 

๓๕๖ 

ค ำอธิบำย 

กำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

นับตัง้แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมา 
ได้มีหลกัการในการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นบนพื้นฐานของหลกักำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่ท้องถ่ิน เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้และตดัสินใจเพื่อประโยชน์ 
ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทัง้เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทัง้หลายย่อมมคีวามเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบรหิาร การจดับริการ
สาธารณะ การเงนิและการคลงั รวมถงึความเป็นอสิระในดา้นการบรหิารงานบุคคล ส่งผลให้
มีการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อปรบัปรุงการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่  
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ รวมถึงกำรปรบัปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของ
พนักงำนส่วนท้องถ่ินเสียใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามที่บัญญัติไว้ใน
รฐัธรรมนูญฉบบัดงักล่าว โดยไดม้กีารตราพระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่เป็นกฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลของทอ้งถิน่ทีม่ ี
สาระส าคญั คอื ก าหนดความเป็นอสิระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการบรหิารงาน
บุคคล โดยก าหนดให้อ านาจในการออกค าสัง่ต่าง ๆ ด้านการบรหิารงานบุคคล ได้แก่  
การออกค าสัง่บรรจุแต่งตัง้ การย้าย การโอน การเลื่อนระดบั การเลื่อนขัน้เงินเดือน  
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นที่
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสม  
ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมโีอกาสในการคดัเลอืกบุคลากร  
ของตนเอง การก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างกันในท้องถิ่นแต่ละแห่งและแต่ละประเภท ระบบอัตรา
เงนิเดอืน และค่าตอบแทนของพนักงานส่วนทอ้งถิ่น การสรรหาบุคลากรเขา้สู่ต าแหน่ง
ต่าง ๆการโอนยา้ย และมาตรฐานในการพฒันาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
เป็นตน้ 

ด้วยรัฐธรรม นูญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดงักล่าว ไดท้ าใหก้าร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่และการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดมิ ทัง้ในรูปแบบ โครงสร้าง และกระบวนการ จากเดมิที่การบรหิารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นเป็นของรฐัและบรหิารโดยองค์กรของรฐัส่วนกลาง มาเป็นการบรหิารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนัน้ ๆ โดยมี



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

  

๓๕๗ 

คณะกรรมการในระดับชาติในการวางกรอบและนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกลางในระดบักระทรวง ในการวางมาตรฐานทัว่ไป และ
คณะกรรมการในระดับจังหวัดที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น และให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้และใหพ้้นจากต าแหน่งของขา้ราชการ
หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดันัน้ รวมตลอดถงึการ
ที่จะเขา้ร่วมด าเนินการในบางเรื่องเพื่อใหก้ระบวนการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ใน
จังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทัง้นี้ โดยประสงค์ที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและ 
เป็นธรรมแก่ทัง้บุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับหลักการ 
ทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๒๘๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัดงักล่าว ซึ่งวาง
หลกัเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ไวว้่า การแต่งตัง้และการใหพ้นักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความต้องการ
และความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนทอ้งถิน่ก่อน 

ต่ อ ม า เ มื่ อ มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ รั ฐ ธ ร ร ม นูญแห่ ง ร า ช อ าณา จัก ร ไทย  
พุทธศกัราช ๒๕๕๐ นัน้ ในมาตรา ๒๘๘ ซึง่เป็นบทบญัญตัเิกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดหลกัการส าคญัไว้ท านองเดียวกัน โดยได้เพิ่มเติมหลกัการให้ 
การบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ต้องมมีาตรฐานสอดคล้องกนั และ
อาจไดร้บัการพฒันาร่วมกนัหรอืสบัเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันได้ รวมทัง้ต้องมีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
เพื่อสรา้งระบบคุม้ครองคุณธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารงานบุคคลดว้ย 

ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติ
หลกัการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา ๒๕๑ โดยให้
เป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตัซิึ่งต้องใชร้ะบบคุณธรรมและต้องค านึงถงึความเหมาะสม
และความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  
การจดัให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพฒันาร่วมกันหรือการสบัเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดว้ยกนัได ้อนัเป็นหลกัการที่สอดคล้องกบั
รฐัธรรมนูญในฉบบัทีผ่่านมา 
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๓๕๘ 

ปัจจุบันการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นยงัคงเป็นไปตามพระราชบญัญัติ
ระเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่มสีาระส าคญั ดงันี้ 

๑. ขอบเขตของพระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
ใช้บังคับกับพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดั พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พนักงาน
เมอืงพทัยา และขา้ราชการหรอืพนักงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมาย
จดัตัง้ ซึ่งไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้ใหป้ฏบิตัริาชการโดยไดร้บัเงนิเดอืนจากงบประมาณ
หมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรฐับาลทีใ่หแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
น ามาจดัเป็นเงนิเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้บญัญตัิไว้ใน
มาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดก้ าหนด
โครงสร้างระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นออกเป็น ๓ ระดับ  โดยแบ่งเป็น
คณะกรรมการแต่ละระดบั ดงันี้ 

(๑) คณะกรรมกำรระดับประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการมาตรฐานการ

บรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ก.ถ.) 

(๒ )  คณะกรรมกำรกลำงข้ ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน  

ซึง่แบ่งออกเป็นคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 

(๓) คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินในระดบัจงัหวดั 

ซึ่งแบ่งออกเป็นคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 

  



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

  

๓๕๙ 

๒. กำรบริหำรงำนบุคคลในองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั 

การบรหิารงานบุคคลในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ประกอบด้วยองค์กร 
๓ องค์กร คอื คณะกรรมการขา้ราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการกลาง
ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

๒.๑ คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กฎหมายว่าดว้ย
ระเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น ก าหนดให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแต่ละแห่ง
ต้องมีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด โดยมีอ านาจครอบคลุม 
การบรหิารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
เช่น อ านาจหน้าทีใ่นการก าหนดคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของขา้ราชการองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดันัน้ ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่ง อตัราเงินเดอืนและวธิกีารจ่าย
เงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการคดัเลอืก การบรรจุ
และแต่งตัง้ การยา้ย การโอน การสอบสวน การลงโทษทางวนิัย การใหอ้อกจากราชการ 
การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข ์ 

๒.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้มีคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เช่น การก าหนด
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการคดัเลือกผู้แทนในคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบรหิารส่วน
จังหวัด ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น อัตรา
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนและวธิกีารจ่ายเงนิเดอืน หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคดัเลอืก การบรรจุแต่งตัง้ วนิัยและการรกัษาวนิัย การพจิารณาอุทธรณ์และการ
รอ้งทุกข ์โครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการ วธิกีารบรหิารและการปฏบิตังิานของขา้ราชการองค์
บรหิารส่วนจงัหวดั และกจิการอนัเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
ตลอดจนการให้ขอ้คดิเห็นหรอืใหค้ าปรกึษาในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการขา้ราชการ
องคก์รปกครองส่วนจงัหวดั  

๒.๓ นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกค าสัง่



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา การบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

  

๓๖๐ 

เกีย่วกบัการบรรจุและแต่งตัง้ การยา้ย การโอน การรบัโอน การเลื่อนระดบั การเลื่อนขัน้
เงนิเดอืน การสอบสวน การลงโทษทางวนิัย การใหอ้อกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
รอ้งทุกข ์หรอืการอื่นใดทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัก าหนด แต่ส าหรบัการออกค าสัง่แต่งตัง้และการให้
ขา้ราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพน้จากต าแหน่ง จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัก่อน 

๓. กำรบริหำรงำนบุคคลในเทศบำล 

การบริหารงานบุคคลในเทศบาล ประกอบด้วยองค์กร ๓ องค์กร คือ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และ
นายกเทศมนตร ี

๓.๑ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้เทศบาลที่อยู่ในเขตจงัหวดัหนึ่งมคีณะกรรมการเทศบาล
ร่วมกันคณะหนึ่ง เพื่อท าหน้าที่บริหารงานบุคคลส าหรบัเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขต
จังหวัดนัน้ เช่น มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
พนักงานเทศบาล ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน วธิกีารจ่ายเงนิเดอืน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการคดัเลอืก การบรรจุและแต่งตัง้ 
การยา้ย การโอน การสอบสวน การลงโทษทางวนิัย การใหอ้อกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์  ทัง้นี้ โดยให้น าบทบัญญัติว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขา้ราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมาใชบ้งัคบักบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลดว้ยโดยอนุโลม 

๓.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลขึ้น 
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาลแต่ละแห่งเป็นไปโดยมี
มาตรฐานทีส่อดคลอ้งกนั เช่น การก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัคุณสมบตัแิละลกัษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นส าหรบัพนักงานเทศบาล อตัราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 
อตัราเงนิเดอืนและวธิกีารจ่ายเงนิเดอืน หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการคดัเลอืก การบรรจุ
แต่งตัง้ วนิัยและการรกัษาวนิัย การพจิารณาอุทธรณ์และการรอ้งทุกข ์โครงสรา้งการแบ่ง
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๓๖๑ 

ส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการ 
อนัเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลในเทศบาล ตลอดจนการใหข้อ้คดิเหน็หรือใหค้ าปรกึษา
ในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ทัง้นี้ โดยใหน้ าบทบญัญตัวิ่าดว้ย
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมาใช้บงัคบั
กบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดว้ยโดยอนุโลม 

๓.๓ นายกเทศมนตร ีกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจออกค าสัง่เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตัง้ การย้าย  
การโอน การรบัโอน การเลื่อนระดบั การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน การสอบสวน การลงโทษทาง
วนิัย การใหอ้อกจากราชการ การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข ์หรอืการอื่นใดทีเ่กี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคลตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด แต่ส าหรบัการ
ออกค าสัง่แต่งตัง้และการใหพ้นักงานเทศบาลพน้จากต าแหน่ง จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน 

๔. กำรบริหำรงำนบุคคลในองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยองค์กร 
๓ องคก์ร คอื คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
และประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

๔.๑ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ ใน เขตจังหวัดหนึ่ง  
มีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลร่วมกันคณะหนึ่ง เพื่อท าหน้าที่บริหารงานบุคคล
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวดันัน้ โดยมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

๔.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแต่ละ
แห่งเป็นไปโดยมมีาตรฐานทีส่อดคลอ้งกนั โดยมอี านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัคณะกรรมการ
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๓๖๒ 

ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดงัทีไ่ดก้ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

๔.๓ ประธานกรรมการบรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบล กฎหมายว่าดว้ย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้น าบทบญัญัติในเรื่องการออกค าสั ง่ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมาใช้กับ
ประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดว้ย โดยอนุโลม 

๕. กำรบริหำรงำนบุคคลในกรงุเทพมหำนคร 

การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ ได้ก าหนดใหก้ารบรหิารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ซึง่เดมิไดม้กีารใชบ้งัคบั
พระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งพระราชบญัญัติ
ดงักล่าวได้ก าหนดโครงสร้างขององค์กรทีท่ าหน้าที่รบัผดิชอบการบรหิารงานบุคคลไว้ 
คอื คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร โดยมอี านาจเสนอแนะและใหค้ าปรกึษา
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกบันโยบายการบรหิารงานบุคคลและจดัระบบ
ราชการกรุงเทพมหานคร ออกกฎ ขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบ รวมทัง้การตคีวามและวนิิจฉยั
ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานครเมื่อครัง้มกีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
๒๕๕๐ เป็นผลให้พระราชบัญญัติดังกล่าวถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกฎหมาย
ใหม่นี้ ได้ เปลี่ ยนแปลงหลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับการบริหารทรัพยากรบุ คคลของ
กรุงเทพมหานครในส่วนที่ส าคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ปรับปรุงองค์ประกอบ  
และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) จัดตั ้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร) ปรบัปรุง
อ านาจในการบรรจุและแต่งตัง้ ตลอดจนปรบัปรุงกระบวนการด าเนินการทางวนิัย และ
การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข ์
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โดยหลกั การบรหิารทรพัยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหเ้ป็นไปตามที่
บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้ หรอืตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา เวน้แต่กรณีทีม่ไิด้
บญัญัติไว้ในพระราชบญัญตัินี้หรือมไิด้ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ให้น ากฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญั กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษามาใชบ้งัคบักบัการบรหิารทรพัยากรบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบนัอุดมศกึษา โดยอนุโลม 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ของกรุงเทพมหานครไวม้สีาระส าคญัดงันี้  

๕.๑ ก าหนดให้มขีา้ราชการกรุงเทพมหานคร จากเดมิที่ม ี๒ ประเภท คอื 
(๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และ (๒) ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  

เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญั  ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษากรุงเทพมหานคร และขา้ราชการกรุงเทพมหานครในสถาบนัอุดมศกึษา 
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและกฎหมายว่าด้วยข้าราชการ 
พลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา  

๕.๒ เพิ่มการก าหนดให้มีบุคลากรกรุงเทพมหานคร ๒ ประเภท ได้แก่ 
ลูกจ้างกรุงเทพมหานครและพนักงานกรุงเทพมหานคร เพื่อใหส้อดคล้องกบัขอ้เทจ็จรงิ 
ที่กรุงเทพมหานครมีการว่าจ้างบุคลากรประเภทอื่นด้วย เพื่อให้สามารถก าหนด
บทบญัญัติให้ความคุ้มครอง และก าหนดสิทธหิน้าที่โดยครอบคลุมถึงบุคลากรทัง้สอง
ประเภทหลงันี้ดว้ย 

๕.๓ ก าหนดให้มคีณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) มอี านาจหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดระบบราชการ
กรุ ง เทพมหานคร และการพัฒนาข้าราชการกรุ ง เทพมหานครและบุคลากร
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๓๖๔ 

กรุงเทพมหานคร ก.ก. มอี านาจหน้าที่ส าคญัในการให้ความเหน็ชอบการบรรจุและการ 
ให้พ้นจากการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ยังมีอ านาจในการแต่งตัง้
อนุกรรมการวิสามญั (อ.ก.ก. วิสามญั) เพื่อปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ ก.ก. 
มอบหมาย 

นอกจากนี้ ยงัก าหนดใหม้คีณะอนุกรรมการสามญัประจ ากรุงเทพมหานคร 
(อ.ก.ก. สามัญข้าราชการ) ส าหรับข้าราชการทัง้สามประเภท ทัง้ อ.ก.ก. สามัญ
ขา้ราชการสามญั อ.ก.ก. สามญัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา และ อ.ก.ก. 
สามญัข้าราชการอุดมศึกษา ท าหน้าที่พิจารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการในแต่ละประเภทดังกล่าว รวมทัง้ให้มี
คณะอนุกรรมการสามญัประจ าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (อ.ก.ก. สามญัหน่วยงาน)  
ท าหน้าที่พิจารณาก าหนดระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของขา้ราชการกรุงเทพมหานครในหน่วยงานนัน้ ๆ โดยสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และมาตรฐานที ่ก.ก. ก าหนด 

๕.๔ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร) ท าหน้าที่
เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อใหด้ าเนินการจดัใหม้หีรอืปรบัปรุงนโยบายการบรหิารทรพัยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานครในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการพทิกัษ์ระบบคุณธรรม พจิารณาวนิิจฉยั
อุทธรณ์หรอืเรื่องร้องทุกข์ ตลอดจนแต่งตัง้กรรมการวนิิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร 
และกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหานคร 

๕.๕ ก าหนดให้มีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
(ส านักงาน ก.ก.) ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.ก.  
และ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร  

๕.๖ ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการจดัระเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานครที่ให้
ค านึงถึงระบบคุณธรรม สอดคล้องกบัทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญัตริะเบยีบขา้ราชการ
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๖. กำรบริหำรงำนบุคคลในเมืองพทัยำ 

การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา ประกอบด้วยองค์กร ๓ องค์กร คือ 
คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และนายก 
เมอืงพทัยา 

๖.๑ คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาขึ้น  
ในเมอืงพทัยา โดยมอี านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดั คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ดงัที่
ได้กล่าวมาแล้วขา้งต้น  แต่ทัง้นี้ การก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล
ของคณะกรรมการพนักงานเมอืงพทัยาจะต้องอยู่ภายใตม้าตรฐานทัว่ไปทีค่ณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลก าหนด 

๖.๒ นายกเมืองพัทยา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ไดก้ าหนดใหน้ าบทบญัญตัใินเรื่องการออกค าสัง่ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงาน
บุคคลของนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมาใชก้บันายกเมอืงพทัยาดว้ย โดยอนุโลม 

๗. คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการระดบัชาติขึน้คณะหนึ่ง เรยีกว่า คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทาง 
ในการรกัษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตัง้ 
และการให้พ้นจากต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น การก าหนดโครงสร้างอัตรา
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสดัส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนา
ทอ้งถิน่ตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยการก าหนดมาตรฐานกลาง
และแนวทางจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะเจาะจงที่ท าใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นไม่สามารถบรหิารงานบุคคลตาม
ความตอ้งการและความเหมาะสมของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้ 
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๓๖๖ 

พระรำชบญัญตั ิ

ระเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

เทศบำล องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมอืงพทัยำ และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ 

“พนักงำนส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
พนักงำนเทศบำล พนักงำนส่วนต ำบล ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร พนักงำนเมอืงพทัยำ 
และข้ำรำชกำรหรือพนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตัง้   
ซึ่งไดร้บักำรบรรจุและแต่งตัง้ใหป้ฏบิตัริำชกำรโดยไดร้บัเงนิเดอืนจำกงบประมำณหมวด
เงนิเดอืนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืจำกเงนิงบประมำณหมวดเงนิอุดหนุนของ
รฐับำลทีใ่หแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่น ำมำจดัเป็น
เงนิเดอืนของขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๒๐ ก/หน้ำ ๑/๒๙ พฤศจกิำยน ๒๕๔๒ 
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๓๖๗ 

มำตรำ ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

กำรบรหิำรงำนบุคคลในองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

   
 

มำตรำ ๕  ในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมกำร
ขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 

(๑) ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นประธำน 

(๒) หวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจงัหวดัจ ำนวนสำมคนจำกส่วนรำชกำรในจงัหวดันัน้ 
ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัประกำศก ำหนดว่ำเป็นส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง   ทัง้นี้ ในกรณี
จ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรงำนบุคคล ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัจะประกำศเปลีย่นแปลง
กำรก ำหนดส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งเมื่อใดกไ็ด ้

(๓) ผูแ้ทนองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจ ำนวนสีค่น ประกอบดว้ย นำยกองคก์ำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัซึ่งสภำองค์กำรบรหิำรส่วน
จงัหวดัคดัเลอืกจ ำนวนหนึ่งคน ปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และผู้แทนขำ้รำชกำร
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัซึง่คดัเลอืกกนัเองจ ำนวนหนึ่งคน 

(๔) ผูท้รงคุณวุฒจิ ำนวนสีค่น ซึ่งคดัเลอืกจำกบุคคลซึ่งมคีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ
ในด้ำนกำรบรหิำรงำนท้องถิ่น ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร ด้ำนกำร
บรหิำรและกำรจดักำรหรอืดำ้นอื่นทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่กำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั 

กำรคดัเลอืกกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒติำม (๔) ใหก้รรมกำรตำม (๑) และ (๒)เสนอ
รำยชื่อบุคคลจ ำนวนหกคน และกรรมกำรตำม (๓) เสนอรำยชื่อบุคคลจ ำนวนหกคนและ
ใหบุ้คคลทัง้สบิสองคนดงักล่ำวประชุมเพื่อคดัเลอืกกนัเองใหเ้หลอืสีค่น 

วธิกีำรคดัเลอืกผู้แทนขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดัก ำหนด 

ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัมหีน้ำทีด่ ำเนินกำรจดัใหม้กีำรคดัเลอืกผูแ้ทนขำ้รำชกำร
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
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๓๖๘ 

ให้ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

 

มำตรำ ๖  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสีส่บิปีบรบิูรณ์ 

(๓) ไม่เป็นขำ้รำชกำรซึง่มตี ำแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ ำ 

(๔) ไม่เป็นพนักงำนหรอืลูกจำ้งของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ 
หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๕) ไม่เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

(๖) ไม่เป็นสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

(๗) ไม่เป็นเจำ้หน้ำทีห่รอืผูม้ตี ำแหน่งใด ๆ ในพรรคกำรเมอืง 

บุคคลซึ่งได้รับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบยีนบ้ำน ในเขตจงัหวดันัน้เป็นเวลำตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถงึวนัทีไ่ด้รบักำร
เสนอชื่อ 

 

มำตรำ ๗  กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและ
กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒมิวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสีปี่ และอำจไดร้บัคดัเลอืกอกีได ้

ถ้ำกรรมกำรซึ่งเป็นผูแ้ทนขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัหรอืกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิว่ำงลงให้ด ำเนินกำรคดัเลือกกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงโดยเร็ว ตำม
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในมำตรำ ๕ และให้กรรมกำรซึ่งได้รบักำรคดัเลอืกมวีำระอยู่ใน
ต ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน 

ในระหว่ำงทีย่งัมไิดค้ดัเลอืกกรรมกำรแทนต ำแหน่งทีว่่ำงตำมวรรคสองและยงัมี
กรรมกำรเหลอือยู่เกนิกึง่หนึ่ง ใหก้รรมกำรทีเ่หลอือยู่ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปได ้

 

มำตรำ ๘  กรรมกำรซึง่เป็นผูแ้ทนขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพน้จำก
ต ำแหน่งก่อนวำระเมื่อลำออกโดยยื่นหนังสอืลำออกต่อประธำนกรรมกำร หรอืพ้นจำก
กำรเป็นขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันัน้ 
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๓๖๙ 

มำตรำ ๙  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒพิน้จำก
ต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อประธำนกรรมกำร 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๖ 

(๖) ไดร้บัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 

 

มำตรำ ๑๐  กำรประชุมของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดัต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  
จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกำรประชุม ถ้ำประธำนไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดใ้หท้ี่
ประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชุม 

ในกำรประชุม ถ้ำมีกำรพิจำรณำเรื่องเกี่ยวกับกรรมกำรผู้ใดโดยเฉพำะ 
กรรมกำรผูน้ัน้ไม่มสีทิธเิขำ้ประชุม 

กำรวินิจฉัยชี้ขำดให้ถือเสียงขำ้งมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มเีสียงหนึ่งในกำร
ลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั ให้ประธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง

เป็นเสยีงชีข้ำด๒ 

 

มำตรำ ๑๑  คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัอำจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัมอบหมำยได ้

 

 
๒ กำรวนิิจฉัยชีข้ำดใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก โดยมไิด้ก ำหนดว่ำตอ้งเป็นเสยีงขำ้งมำกของทัง้หมด 

จงึตอ้งหมำยควำมว่ำเป็นกำรก ำหนดใหถ้อืเสยีงขำ้งมำกแบบธรรมดำ ทีจ่ะตอ้งนับคะแนนเสยีงแต่เฉพำะ
กำรซึง่ออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเหน็ชอบหรอืไม่ใหค้วำมเหน็ชอบในเรื่องดงักล่ำวเท่ำนัน้ส่วนกรรมกำรที่
งดออกเสียงและกรรมกำรที่ขำดประชุมย่อมไม่อำจน ำมำนับเป็นคะแนนเสียงได้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๗๘/๒๕๕๘) 
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๓๗๐ 

มำตรำ ๑๒  ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดัและคณะอนุกรรมกำร ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำร
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัก ำหนด 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมวรรคหนึ่ง ต้องค ำนึงถึงปริมำณงำน รำยได้และ
รำยจ่ำยขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัแต่ละแห่ง และสำมำรถปรบัลดหรอืเพิม่ขึน้ไดต้ำม
ควำมเหมำะสมของปรมิำณงำนและสภำพทำงกำรเงนิขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัดว้ย 

 

มำตรำ ๑๓  คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมอี ำนำจหน้ำที่
ก ำหนดหลกัเกณฑ์และด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลในองค์กำรบรหิำรส่วน
จงัหวดันัน้ ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมที่มีควำมจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับ
ขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดันัน้ 

(๒) ก ำหนดจ ำนวนและอตัรำต ำแหน่ง อตัรำเงนิเดอืนและวธิกีำรจ่ำยเงนิเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ส ำหรบัขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๓) ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรคัดเลือก กำรบรรจุและแต่งตัง้  
กำรย้ำย กำรโอน กำรรับโอน กำรเลื่อนระดับ กำรเลื่อนขัน้เงินเดือน กำรสอบสวน  
กำรลงโทษทำงวนิัย กำรใหอ้อกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรรอ้งทุกข ์

(๔) ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรปฏิบตัิงำนของข้ำรำชกำร
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๕) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน ำและชี้แจง ส่งเสริมและพฒันำควำมรู้แก่
ขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

กำรด ำเนินกำรตำม (๑) ถึง (๕) ต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
กลำงขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

 

มำตรำ ๑๔  กำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำน
บุคคลตำมมำตรำ ๑๓ ให้คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมอี ำนำจ
ก ำหนดใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรและควำมเหมำะสมขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
แห่งนัน้ แต่ต้องอยู่ภำยใตก้รอบมำตรฐำนทัว่ไปทีค่ณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรองคก์ำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัก ำหนดตำมมำตรำ ๑๗ 
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๓๗๑ 

หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลที่คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัก ำหนดตำมมำตรำ ๑๓ ใหป้ระกำศโดยเปิดเผย ณ ทีท่ ำกำรองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดันัน้ และจดัส่งส ำเนำใหค้ณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัทรำบ 

 

มำตรำ ๑๕๓  กำรออกค ำสัง่เกี่ยวกับกำรบรรจุและแต่งตัง้  กำรย้ำย กำรโอน  
กำรรบัโอน กำรเลื่อนระดบั กำรเลื่อนขัน้เงนิเดือน กำรสอบสวน กำรลงโทษทำงวนิัย  
กำรให้ออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ หรือกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับ 
กำรบริหำรงำนบุคคล ให้เป็นอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ทัง้นี้   
ตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัก ำหนด แต่ส ำหรบั
กำรออกค ำสัง่แต่งตัง้ และกำรใหข้ำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัก่อน 

อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลตำมวรรคหนึ่ง นำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัอำจมอบหมำยใหผู้บ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรในต ำแหน่งใดของ
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัแห่งนัน้เป็นผูใ้ชอ้ ำนำจแทนนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัได ้ 
ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๖  เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัแต่ละแห่งเป็นไปโดยมมีำตรฐำนทีส่อดคล้องกนั ใหม้คีณะกรรมกำรกลำง
ขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 

(๑) รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย หรอืรฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ซึง่ไดร้บัมอบหมำย เป็นประธำน 

(๒) ปลดักระทรวงมหำดไทย เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ อธบิดกีรมบญัชกีลำง และอธบิดกีรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ทอ้งถิน่* 

 
๓ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

อ ำนำจก ำหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ได้ตำมมำตรำ ๑๕ ประกอบ
กับมำตรำ ๒๓ โดยรวมถึงกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพจิำรณำลงโทษทำงวนิัยด้วย 
(ควำมเหน็คณะะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒/๒๕๔๗) 
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๓๗๒ 

(๓) ผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจ ำนวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจำกนำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจ ำนวนสำมคน และปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจ ำนวน
สำมคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจำกบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญในด้ำนกำรบรหิำรงำนทอ้งถิ่น ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร 
ด้ำนกำรบรหิำรและกำรจดักำรหรอืด้ำนอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรบรหิำรงำนบุคคล
ขององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

กำรคดัเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๔) ให้กรรมกำรตำม (๑) และ (๒) 
เสนอรำยชื่อบุคคลจ ำนวนเกำ้คน และกรรมกำรตำม (๓) เสนอรำยชื่อบุคคลจ ำนวนเกำ้คน
และใหบุ้คคลทัง้สบิแปดคนดงักล่ำวประชุมเพื่อคดัเลอืกกนัเองใหเ้หลอืหกคน 

วธิกีำรคดัเลอืกผู้แทนองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิ่น
ก ำหนด 

ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรคัดเลือกนำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัหรอืปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั แล้วแต่กรณี เป็นผูแ้ทน
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น*แต่งตัง้ขำ้รำชกำรในกรมส่งเสรมิ 
กำรปกครองท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำรองอธิบดีเป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

กรรมกำรผูแ้ทนองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัซึ่งคดัเลอืกจำกปลดัองค์กำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัและกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒมิวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสีปี่ และอำจไดร้บั
คดัเลือกอีกได้ และให้น ำควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ มำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดั ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๐ และมำตรำ ๑๑ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๓๗๓ 

มำตรำ ๑๗  คณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดัมอี ำนำจ
หน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรคดัเลอืกผูแ้ทนขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำร
ส่วนจงัหวดัและผูท้รงคุณวุฒติำมมำตรำ ๕ วรรคสำม 

(๒) ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมเบื้องต้น
ส ำหรบัขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๓)๔ ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกีย่วกบัอตัรำต ำแหน่งและมำตรฐำนของต ำแหน่ง  

(๔) ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกีย่วกบัอตัรำเงนิเดอืนและวธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น 

(๕) ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคัดเลือก  
กำรบรรจุและแต่งตัง้ กำรย้ำย กำรโอน กำรรบัโอน กำรเลื่อนระดบั และกำรเลื่อนขัน้
เงนิเดอืน 

(๖) ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกีย่วกบัวนิัยและกำรรกัษำวนิัย และกำรด ำเนินกำร
ทำงวนิัย 

(๗) ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกีย่วกบักำรใหอ้อกจำกรำชกำร 

(๘) ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัสทิธกิำรอุทธรณ์ กำรพจิำรณำอุทธรณ์และ
กำรรอ้งทุกข ์

(๙) ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำร
บริหำร และกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  และกิจกำร 
อนัเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนบุคคลในองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๑๐) ให้ข้อคิดเห็นหรือให้ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
ขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

 
๔ กำรที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๗ (๓) ประกอบ

มำตรำ ๒๔ วรรคเจ็ด ออกประกำศก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนเทศบำล ประเภทบรหิำรระดับสูงและ
ประเภทบรหิำรระดบักลำงโดยก ำหนดให้ต ำแหน่งระดบั ๘ ที่มฐีำนะและหน้ำที่เป็นรองปลดัเทศบำล
เพื่อให้สอดคล้องกบัลกัษณะงำนและหน้ำที่และเป็นไปตำมสภำพของกำรบรหิำรงำนบุคคลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ประเภทเทศบำลนัน้ ประกำศดังกล่ำวไม่ขดักบัมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำ
ได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรและผูด้ ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรซึง่ไม่เป็นขำ้รำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(ควำมเหน็คณะะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๕๙ - ๕๖๐/๒๕๕๔) 
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๓๗๔ 

(๑๑) ก ำกับดูแล แนะน ำและชี้แจง ส่งเสริมและพฒันำควำมรู้แก่ข้ำรำชกำร
องคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

(๑๒) ปฏิบัติกำรอื่นตำมที่พระรำชบญัญัตินี้หรือกฎหมำยอื่นบัญญัติให้เป็น
อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้เกิด
ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรงำนขององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเป็นส่วนรวม กำรก ำหนด
มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรโอนหรอืกำรรบัโอนตำมวรรคหนึ่ง (๕) คณะกรรมกำรกลำง
ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดต้องก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ข้ำรำชกำรองค์กำร
บริหำรส่วนจงัหวดัแต่ละแห่งมีโอกำสโอนไปปฏิบตัิหน้ำที่ในระหว่ำงองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดัดว้ยกนัได ้

 

มำตรำ ๑๘  กำรก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปตำมมำตรำ ๑๗ ใหค้ณะกรรมกำรกลำง
ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัก ำหนดให้เหมำะสมกับลกัษณะกำรบริหำรและ
อ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั แต่จะตอ้งอยู่ภำยใตม้ำตรฐำนกลำงเกีย่วกบั
กำรบรหิำรงำนบุคคลทีค่ณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิ่นก ำหนด
ตำมมำตรำ ๓๓ (๑) 

 

มำตรำ ๑๙  เมื่อคณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัได้
ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปแล้ว ใหใ้ชเ้ป็นหลกัเกณฑ์กลำงส ำหรบัคณะกรรมกำรขำ้รำชกำร
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัแต่ละแห่งน ำไปก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรบรหิำรงำนบุคคลตำม
มำตรำ ๑๓ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัแห่งใดก ำหนด
หลัก เกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลหรือมีมติใด  ๆ ขัดแย้งกับมำตรฐำนทัว่ ไป  
ให้คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมกำร
ข้ำ รำชกำรองค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัดแห่ งนั ้นด ำ เนินกำรแก้ ไข ให้ถูกต้อง  
ถ้ำคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัไม่ด ำเนินกำรแก้ไขภำยในเวลำ
อนัสมควรหรอืกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
จะเกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ให้คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดัมอี ำนำจสัง่ระงบักำรใชห้ลกัเกณฑก์ำรบรหิำรงำนบุคคลหรอืเพกิถอนมตนิัน้ได้ 
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๓๗๕ 

มำตรำ ๒๐  ใหค้ณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจดัท ำ
บญัชอีตัรำเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
ในแต่ละระดบัใหเ้ป็นมำตรฐำนเดยีวกนั 

 

มำตรำ ๒๑  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วน
จงัหวดัและคณะอนุกรรมกำร ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๒๒  ให้น ำบทบญัญตัิในหมวดนี้มำใช้บงัคับกบักำรบรหิำรงำนบุคคล
ส ำหรับลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดด้วยโดยอนุโลม  ทัง้นี้  โดยให้ก ำหนด
มำตรฐำนทัว่ไป หลกัเกณฑ์หรือวิธปีฏิบตัิให้เหมำะสมกับลกัษณะกำรปฏิบตัิงำนของ
ลูกจำ้งในองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

 

หมวด ๒ 

กำรบรหิำรงำนบุคคลในเทศบำล 

   
 

มำตรำ ๒๓๕  เทศบำลที่อยู่ในเขตจงัหวดัหนึ่ง ให้มีคณะกรรมกำรพนักงำน
เทศบำลร่วมกนัคณะหนึ่งท ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนบุคคลส ำหรบัเทศบำลทุกแห่งที่อยู่ในเขต
จงัหวดันัน้ ประกอบดว้ย 

(๑) ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นประธำน 

(๒) หวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจงัหวดัจ ำนวนหำ้คนจำกส่วนรำชกำรในจงัหวดั นัน้ 
ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัประกำศก ำหนดว่ำเป็นส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง   ทัง้นี้ ในกรณี
จ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรงำนบุคคล ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัจะประกำศเปลีย่นแปลง
กำรก ำหนดส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งเมื่อใดกไ็ด ้

(๓) ผูแ้ทนเทศบำลจ ำนวนหกคน ดงันี้ 

 
๕ เมื่อข้ำรำชกำรครูในสงักัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนได้โอนมำเป็น

พนักงำนครูเทศบำลแล้ว กำรพิจำรณำเพื่อมีค ำสัง่แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้นในต ำแหน่งของ
พนักงำนเทศบำลนั ้นย่อมเป็นอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีตำมมำตรำ  ๒๓ ซึ่งให้น ำมำตรำ ๑๓  
มำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๑๕ มำใช้บังคับโดยอนุโลม (ควำมเห็นคณะะกรรมกำรกฤษฎีกำ  : 
เรื่องเสรจ็ที ่๘๙๓/๒๕๔๗) 
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๓๗๖ 

(ก) ประธำนสภำเทศบำล ซึ่งประธำนสภำเทศบำลในเขตจังหวัดนัน้
คดัเลอืกกนัเองจ ำนวนสองคน 

(ข) นำยกเทศมนตรี ซึ่งนำยกเทศมนตรใีนเขตจงัหวดันัน้คดัเลอืกกนัเอง
จ ำนวนสองคน 

(ค) ผู้แทนพนักงำนเทศบำล ซึ่งปลดัเทศบำลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลือก
กนัเองจ ำนวนสองคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจำกบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญในด้ำนกำรบรหิำรงำนทอ้งถิ่น ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร 
ด้ำนกำรบรหิำร และกำรจดักำรหรอืด้ำนอื่นทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่กำรบรหิำรงำนบุคคล
ของเทศบำล 

ในกำรคัดเลือกประธำนสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรี และผู้แทนพนักงำน
เทศบำล ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัมหีน้ำทีด่ ำเนินกำรจดัใหม้กีำรคดัเลอืก ตำมหลกัเกณฑ์
และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลก ำหนด 

กำรคดัเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๔) ให้กรรมกำรตำม (๑) และ (๒) 
เสนอรำยชื่อบุคคลจ ำนวนเกำ้คน และกรรมกำรตำม (๓) เสนอรำยชื่อบุคคลจ ำนวนเกำ้คน
และให้บุคคลทัง้สิบแปดคนดังกล่ำวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน  
ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลก ำหนด 

ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัแต่งตัง้ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนเทศบำลคนหนึ่งในจงัหวดั
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล 

กรรมกำรซึง่เป็นผูแ้ทนพนักงำนเทศบำลและกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒมิวีำระอยู่ใน
ต ำแหน่งครำวละสีปี่ และอำจไดร้บัคดัเลอืกอกีได้ และใหน้ ำควำมในมำตรำ ๖ มำตรำ ๗ 
มำตรำ ๘ และมำตรำ ๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ และ
มำตรำ ๑๕ มำใชบ้งัคบักบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลดว้ยโดย
อนุโลม  ทัง้นี้ โดยให้กำรใชอ้ ำนำจหน้ำที่ตำมบทบญัญตัดิงักล่ำวเป็นอ ำนำจหน้ำทีข่อง
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล  คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล หรือ
นำยกเทศมนตร ีแลว้แต่กรณี 
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๓๗๗ 

มำตรำ ๒๔๖  เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลของเทศบำล
แต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมำตรฐำนที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน
เทศบำลคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 

(๑) รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย หรอืรฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ซึง่ไดร้บัมอบหมำย เป็นประธำน 

(๒) ปลดักระทรวงมหำดไทย เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ อธบิดกีรมบญัชกีลำง และอธบิดกีรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ทอ้งถิน่* 

(๓) ผู้แทนเทศบำลจ ำนวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจำกนำยกเทศมนตรีจ ำนวน 
สำมคนและปลดัเทศบำลจ ำนวนสำมคน 

(๔ )  ผู้ท รงคุณวุฒิจ ำนวนหกคน  ซึ่ ง คัด เลือกจำกบุคคลซึ่ งมีควำมรู้ 
ควำมเชีย่วชำญในดำ้นกำรบรหิำรงำนทอ้งถิน่ ดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล ดำ้นกำรบรหิำร
และกำรจดักำร หรอืดำ้นอื่นทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่กำรบรหิำรงำนบุคคลของเทศบำล 

กำรคดัเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๔) ให้กรรมกำรตำม (๑) และ (๒) 
เสนอรำยชื่อบุคคลจ ำนวนเกำ้คน และกรรมกำรตำม (๓) เสนอรำยชื่อบุคคลจ ำนวนเกำ้คน
และใหบุ้คคลทัง้สบิแปดคนดงักล่ำวประชุมเพื่อคดัเลอืกกนัเองใหเ้หลอืหกคน 

วธิกีำรคดัเลอืกผูแ้ทนเทศบำลและผูท้รงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
เงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ก ำหนด 

ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยมีห น้ำที่ด ำ เนินกำรจัดให้มีกำรคัด เลือก
นำยกเทศมนตรหีรอืปลดัเทศบำล แลว้แต่กรณี เป็นผูแ้ทนเทศบำล 

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น*แต่งตัง้ขำ้รำชกำรในกรมส่งเสรมิ 
กำรปกครองท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำรองอธิบดีเป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล 

 
๖ กำรด ำรงต ำแหน่งปลดัเทศบำลเป็นคุณสมบตัิที่จะใหไ้ด้รบัคดัเลอืกเป็นผูแ้ทนเทศบำลใน

คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลตำมมำตรำ ๒๔ หำกปลดัเทศบำลผูใ้ดหลงัจำกได้รบักำรคดัเลอืก
เป็นกรรมกำรผูแ้ทนเทศบำลแลว้ ต่อมำไม่ไดด้ ำรงต ำแหน่งปลดัเทศบำลย่อมมผีลเป็นกำรขำดคุณสมบตัิ
และต้องพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรผู้แทนเทศบำล  และย่อมไม่มีสิทธิที่จะได้ร ับค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลมำตัง้แต่วนัที่ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งนัน้  (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๓/๒๕๔๔) 
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๓๗๘ 

กรรมกำรผูแ้ทนเทศบำลซึง่คดัเลอืกจำกปลดัเทศบำลและกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิ
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี  และอำจได้รบัคดัเลือกอีกได้ และให้น ำควำมใน
มำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๗ มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๑๙ มำตรำ 
๒๐ มำตรำ ๒๑ และมำตรำ ๒๒ มำใชบ้งัคบักบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนเทศบำลด้วยโดยอนุโลม  ทัง้นี้  โดยให้กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ตำมบทบญัญัติ
ดงักล่ำว เป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล หรอืคณะกรรมกำร

พนักงำนเทศบำล แลว้แต่กรณี๗
 

 

หมวด ๓ 

กำรบรหิำรงำนบุคคลในองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

   
 

มำตรำ ๒๕  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่อยู่ ในเขตจังหวัดหนึ่ ง  ให้มี
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลร่วมกนัคณะหนึ่ง ท ำหน้ำที่บรหิำรงำนบุคคลส ำหรบั
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลทุกแห่งทีอ่ยู่ในเขตจงัหวดันัน้ ประกอบดว้ย 

(๑)๘ ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั หรอืรองผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัซึ่งได้รบัมอบหมำยเป็น
ประธำน 

 
๗ กำรที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๗ (๓) ประกอบ

มำตรำ ๒๔ วรรคเจ็ด ออกประกำศก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนเทศบำล ประเภทบรหิำรระดับสูงและ
ประเภทบรหิำรระดบักลำงโดยก ำหนดให้ต ำแหน่งระดบั ๘ ที่มฐีำนะและหน้ำที่เป็นรองปลดัเทศบำล
เพื่อให้สอดคล้องกบัลกัษณะงำนและหน้ำที่และเป็นไปตำมสภำพของกำรบรหิำรงำนบุคคลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ประเภทเทศบำลนัน้ ประกำศดงักล่ำวไม่ขดักบัมำตรำ ๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำ
ได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรและผูด้ ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรซึง่ไม่เป็นขำ้รำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(ควำมเหน็คณะะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๕๙ - ๕๖๐/๒๕๕๔) 

๘ กำรที่มำตรำ ๒๕ (๑) ก ำหนดใหม้อบหมำยรองผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นประธำนกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบลนัน้ ถอืได้ว่ำเป็นกรณีที่มกีฎหมำยก ำหนดเรื่องกำรมอบอ ำนำจไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ผูว้่ำ
รำชกำรจงัหวดัจงึไม่สำมำรถอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๘ (๙) พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มอบอ ำนำจใหผู้ด้ ำรงต ำแหน่งอื่นนอกจำกรองผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นประธำน
กรรมกำรแทนได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๘๕๐/๒๕๕๐) 
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๓๗๙ 

(๒) นำยอ ำเภอหรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจงัหวดันัน้ จ ำนวนแปดคนซึ่ง
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัประกำศก ำหนดว่ำเป็นส่วนรำชกำรทีเ่กี่ยวขอ้ง  ทัง้นี้ ในกรณีจ ำเป็น
เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรงำนบุคคล ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัจะประกำศเปลี่ยนแปลงกำร
ก ำหนดส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งเมื่อใดกไ็ด ้

(๓) ผูแ้ทนองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลจ ำนวนเกำ้คน ดงันี้ 
(ก) ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ซึง่ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำร

ส่วนต ำบลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลอืกกนัเองจ ำนวนสำมคน 

(ข) ประธำนกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งประธำน
กรรมกำรบรหิำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลอืกกนัเองจ ำนวนสำมคน 

(ค) ผูแ้ทนพนักงำนส่วนต ำบลซึ่งปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลในจงัหวดันัน้
คดัเลอืกกนัเองจ ำนวนสำมคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนเก้ำคน ซึ่งคัดเลือกจำกบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญในด้ำนกำรบรหิำรงำนทอ้งถิ่น ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร 
ด้ำนกำรบรหิำรและกำรจดักำรหรอืด้ำนอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรบรหิำรงำนบุคคล
ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

กำรคดัเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๔) ให้กรรมกำรตำม (๑) และ (๒) 
เสนอรำยชื่อบุคคลจ ำนวนสบิห้ำคน และกรรมกำรตำม (๓) เสนอรำยชื่อบุคคลจ ำนวน 
สบิหำ้คน และใหบุ้คคลทัง้สำมสบิคนดงักล่ำวประชุมเพื่อคดัเลอืกกนัเองใหเ้หลอืเกำ้คน 

วธิกีำรคดัเลอืกผูแ้ทนองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลและผูท้รงคุณวุฒ ิใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 

ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัมหีน้ำทีจ่ดัใหม้กีำรคดัเลอืกประธำนสภำองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล ประธำนกรรมกำรบรหิำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหรอืปลดัองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล แลว้แต่กรณี เป็นผูแ้ทนองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตัง้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนต ำบลคนหนึ่ง 
ในจงัหวดั เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล 

กรรมกำรซึ่งเป็นผูแ้ทนพนักงำนส่วนต ำบล และกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ มวีำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รบัคดัเลอืกอีกได้ และให้น ำควำมในมำตรำ ๖ 
มำตรำ ๗ มำตรำ ๘ และมำตรำ ๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๓๘๐ 

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ และ
มำตรำ ๑๕ มำใช้บงัคบักบักำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลดว้ย
โดยอนุโลม  ทัง้นี้ โดยให้กำรใช้อ ำนำจหน้ำทีต่ำมบทบญัญตัดิงักล่ำวเป็นอ ำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล หรือ
ประธำนกรรมกำรบรหิำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๒๖๙  เพื่อใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบลแต่ละแห่งเป็นไปโดยมมีำตรฐำนที่สอดคล้องกัน ให้มคีณะกรรมกำร
กลำงพนักงำนส่วนต ำบลคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 

(๑ )  รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทย  หรือรัฐมนตรีช่ วยว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยซึง่ไดร้บัมอบหมำย เป็นประธำน 

(๒) ปลดักระทรวงมหำดไทย เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ อธบิดกีรมบญัชกีลำง และอธบิดกีรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ทอ้งถิน่* 

(๓) ผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจำกประธำน
กรรมกำรบรหิำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลจ ำนวนสำมคน และปลดัองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลจ ำนวนสำมคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจำกบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญในด้ำนกำรบรหิำรงำนทอ้งถิ่น ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร 
ด้ำนกำรบรหิำรและกำรจดักำรหรอืด้ำนอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรบรหิำรงำนบุคคล
ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

กำรคดัเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๔) ให้กรรมกำรตำม (๑) และ (๒) 
เสนอรำยชื่อบุคคลจ ำนวนเกำ้คน และกรรมกำรตำม (๓) เสนอรำยชื่อบุคคลจ ำนวนเกำ้คน 
และใหบุ้คคลทัง้สบิแปดคนดงักล่ำวประชุมเพื่อคดัเลอืกกนัเองใหเ้หลอืหกคน 

 
๙ คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล มอี ำนำจในกำรก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบั

อตัรำเงนิเดอืนและหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนเท่ำนัน้ มไิดม้อี ำนำจในกำรพจิำรณำ
เลื่ อนขั ้น เงิน เดือนประจ ำ ปี ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลในแต่ละองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบล  
ซึ่งอ ำนำจดงักล่ำวเป็นอ ำนำจของนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมมำตรำ ๒๕ ประกอบมำตรำ ๑๕ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๘๑๗/๒๕๔๗) 
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๓๘๑ 

วธิกีำรคดัเลอืกผูแ้ทนองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลและผูท้รงคุณวุฒ ิใหเ้ป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
ก ำหนด 

ให้ปลดักระทรวงมหำดไทยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรคัดเลือกประธำน
กรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
แลว้แต่กรณี เป็นผูแ้ทนองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น*แต่งตัง้ขำ้รำชกำรในกรมส่งเสรมิ 
กำรปกครองท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำรองอธิบดีเป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล 

กรรมกำรผูแ้ทนองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลซึ่งคดัเลอืกจำกปลดัองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลและกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒมิวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสีปี่  และอำจไดร้บั
คดัเลือกอีกได้ และให้น ำควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ มำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๗ มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๑๙ มำตรำ 
๒๐ มำตรำ ๒๑ และมำตรำ ๒๒ มำใชบ้งัคบักบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต ำบลด้วยโดยอนุโลม  ทัง้นี้ โดยให้กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ตำมบทบญัญตัิ
ดังกล่ำว เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล  หรือ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล แลว้แต่กรณี 

 

หมวด ๔ 

กำรบรหิำรงำนบุคคลในกรุงเทพมหำนคร 

   

 

มำตรำ ๒๗  กำรบริหำรงำนบุคคลของกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำม

กฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
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๓๘๒ 

หมวด ๕ 

กำรบรหิำรงำนบุคคลในเมอืงพทัยำ 

   
 

มำตรำ ๒๘  เมืองพัทยำให้มีคณะกรรมกำรพนักงำนเมืองพัทยำคณะหนึ่ง  
ท ำหน้ำทีก่ ำหนดหลกัเกณฑ์และด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลของพนักงำน
เมอืงพทัยำ ประกอบดว้ย 

(๑) ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัชลบุรเีป็นประธำน 

(๒) นำยอ ำเภอหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรในจังหวัดชลบุรีจ ำนวนสำมคน  
ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรีประกำศก ำหนดว่ำเป็นส่วนรำชกำรที่เกี่ ยวข้อง  ทัง้นี้   
ในกรณีจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี 
จะประกำศเปลีย่นแปลงกำรก ำหนดส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งเมื่อใดกไ็ด้ 

(๓) ผูแ้ทนเมอืงพทัยำจ ำนวนสีค่น ประกอบดว้ย นำยกเมอืงพทัยำ สมำชกิสภำ
เมืองพัทยำ ซึ่งสภำเมืองพทัยำคดัเลือกจ ำนวนหนึ่งคน ปลัดเมืองพัทยำ และผู้แทน
พนักงำนเมอืงพทัยำซึง่คดัเลอืกกนัเองจ ำนวนหนึ่งคน 

(๔) ผูท้รงคุณวุฒจิ ำนวนสีค่น ซึ่งคดัเลอืกจำกบุคคลซึ่งมคีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ
ในด้ำนกำรบรหิำรงำนท้องถิ่น ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร ด้ำนกำร
บริหำรและกำรจัดกำรหรือด้ำนอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรบริหำรงำนบุคคลของ 
เมอืงพทัยำ 

กำรคดัเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๔) ให้กรรมกำรตำม (๑) และ (๒) 
เสนอรำยชื่อบุคคลจ ำนวนหกคน และกรรมกำรตำม (๓) เสนอรำยชื่อบุคคลจ ำนวนหกคน 
และใหบุ้คคลทัง้สบิสองคนดงักล่ำวประชุมเพื่อคดัเลอืกกนัเองใหเ้หลอืสีค่น 

วธิกีำรคดัเลอืกผู้แทนพนักงำนเมอืงพทัยำและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้น ำหลกัเกณฑ์
และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลก ำหนด มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัชลบุรีมหีน้ำที่ด ำเนินกำรจดัให้มกีำรคดัเลอืกพนักงำน
เมอืงพทัยำ เป็นผูแ้ทนพนักงำนเมอืงพทัยำ 

ใหป้ลดัเมอืงพทัยำเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพนักงำนเมอืงพทัยำ 

กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนพนักงำนเมอืงพทัยำและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒมิวีำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รบัคดัเลอืกอีกได้ และให้น ำควำมในมำตรำ ๖ 
มำตรำ ๗ มำตรำ ๘ และมำตรำ ๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๓๘๓ 

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ 
๑๕ มำตรำ ๒๐ และมำตรำ ๒๒ มำใช้บังคบักับกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
พนักงำนเมอืงพทัยำด้วยโดยอนุโลม  ทัง้นี้ โดยให้กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ตำมบทบญัญตัิ
ดงักล่ำว เป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรพนักงำนเมอืงพทัยำ หรอืนำยกเมอืงพทัยำ 
แลว้แต่กรณี 

กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของคณะกรรมกำร
พนักงำนเมืองพัทยำ ให้มีอ ำนำจก ำหนดให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำม
เหมำะสมของเมอืงพทัยำ แต่จะต้องอยู่ภำยใต้มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำน
บุคคลทีค่ณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลก ำหนด 

 

หมวด ๖ 

กำรบรหิำรงำนบุคคลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น 

   
 

มำตรำ ๒๙  กำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

หมวด ๗ 

คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 

   
 

มำตรำ ๓๐  เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกบัดูแลกำรบรหิำรงำนบุคคลของพนักงำน
ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุกรปูแบบใหม้ปีระสทิธภิำพเพื่อประโยชน์แก่ประชำชนใน
ท้องถิ่น และประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมและสำมำรถรองรบักำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้ก่ทอ้งถิน่ได ้ใหม้คีณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่เรยีกโดย
ย่อว่ำ “ก.ถ.” ประกอบดว้ย 

(๑) บุคคลซึง่ไดร้บักำรคดัเลอืกตำมมำตรำ ๓๑ เป็นประธำน 

(๒) กรรมกำรโดยต ำแหน่งจ ำนวนหกคน ได้แก่ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ ปลดักระทรวงกำรคลงั ปลดักระทรวงมหำดไทย และ
อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่* 
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๓๘๔ 

(๓)๑๐ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒจิ ำนวนหำ้คน ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จำกผูซ้ึ่งมี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรบริหำรงำนท้องถิ่น  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
ดำ้นระบบรำชกำร ดำ้นบรหิำรและกำรจดักำรหรอืดำ้นกฎหมำย ซึง่มผีลงำนทำงวชิำกำร 
หรอืมคีวำมรูเ้ป็นทีย่อมรบั 

(๔) ผู้แทนคณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจ ำนวน
หนึ่งคน ผูแ้ทนคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลจ ำนวนหนึ่งคน ผูแ้ทนคณะกรรมกำร
กลำงพนักงำน ส่วนต ำบลจ ำนวนหนึ่ งคน  ผู้ แทนคณะกรรมกำรข้ำ รำชกำร
กรุงเทพมหำนครจ ำนวนหนึ่งคน ผูแ้ทนคณะกรรมกำรพนักงำนเมอืงพทัยำจ ำนวนหนึ่งคน 
และในกรณีทีม่กีฎหมำยจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อื่น ให้มผีู้แทนคณะกรรมกำร
พนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนัน้คัดเลือก
กนัเองจ ำนวนหนึ่งคน 

กำรคดัเลอืกกรรมกำรตำม (๔) ให้คดัเลอืกจำกกรรมกำรซึ่งเป็นผูแ้ทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ของคณะกรรมกำรนัน้ 

ใหห้วัหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ มำใชบ้งัคบักบักำร
ด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ และใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ และ
มำตรำ ๒๑ มำใชบ้งัคบักบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๑  ในกำรคดัเลอืกประธำนกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่นให้กรรมกำรตำมมำตรำ ๓๐ (๒) (๓) และ (๔) เสนอรำยชื่อบุคคลจ ำนวน 
ฝ่ำยละสำมคน และให้บุคคลทัง้เก้ำคนดงักล่ำวประชุมเพื่อคดัเลอืกกนัเอง โดยใหผู้ไ้ดร้บั
คะแนนสงูสุดเป็นผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก 

 
๑๐ เมื่ออ ำนำจในกำรแต่งตัง้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒใิน ก.ถ. เป็นของคณะรฐัมนตร ีหำกจะมี

กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์หรอืวธิกีำรคดัเลอืกบุคคลกต็้องเป็นคณะรฐัมนตรจีะเป็นผูก้ ำหนด โดยรฐัมนตรี
ว่ำกระทรวงมหำดไทยไม่มอี ำนำจก ำหนดขัน้ตอนกำรคดัเลอืกหรอืวธิกีำรแต่งตัง้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ
ซึง่มผีลเป็นกำรจ ำกดัอ ำนำจของคณะรฐัมนตรหีรอืเป็นกำรออกค ำสัง่ใหม้ผีลในลกัษณะใหค้ณะรฐัมนตรี
ปฏบิตัไิด ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๘๔๑/๒๕๕๔) 
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๓๘๕ 

บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อตำมวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นผู้ซึ่งมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญในด้ำนกำรบรหิำรงำนทอ้งถิ่น ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร 
ดำ้นกำรบรหิำรและกำรจดักำร หรอืดำ้นกฎหมำย ซึ่งมผีลงำนทำงวชิำกำรหรอืมคีวำมรู้
เป็นที่ยอมรบั และไม่ได้เป็นกรรมกำรของคณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรหรอืพนักงำน
ส่วนทอ้งถิน่ หรอืกรรมกำรของคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่  และ
ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง มำใชบ้งัคบัดว้ย 

ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมหีน้ำที่ด ำเนินกำรจดัให้มกีำรคดัเลอืก
ประธำนกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  ตำมหลักเกณฑ์และ
เงือ่นไขทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

ในกรณีที่ได้รำยชื่อบุคคลซึ่งได้รับกำรคัดเลือกแล้ว  ให้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยประกำศแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวเป็นประธำนกรรมกำรมำตรฐำนกำร
บรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๓๒  ใหป้ระธำนกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่มี
วำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละหกปีนับแต่วนัที่ได้รบักำรแต่งตัง้  และให้ด ำรงต ำแหน่งได้
เพยีงวำระเดยีว 

นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประธำนกรรมกำรมำตรฐำนกำร
บรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

(๓) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสัง่ให้ออก โดยควำมเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตรเีน่ืองจำกมคีวำมประพฤตเิสื่อมเสยี บกพร่อง หรอืไม่สุจรติต่อหน้ำที ่

(๔) ขำดคุณสมบตัติำมมำตรำ ๓๑ วรรคสอง 

(๕) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๖) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๗) ไดร้บัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 
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๓๘๖ 

มำตรำ ๓๓๑๑  ให้คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 
มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑)๑๒ ก ำหนดมำตรฐำนกลำงและแนวทำงในกำรรกัษำระบบคุณธรรมเกีย่วกบั
กำรบรหิำรงำนบุคคลโดยเฉพำะในเรื่องกำรแตง่ตัง้และกำรใหพ้น้จำกต ำแหน่งของ
พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ รวมตลอดถงึกำรก ำหนดโครงสรำ้งอตัรำเงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นใหม้สีดัส่วนทีเ่หมำะสมแก่รำยไดแ้ละกำรพฒันำทอ้งถิน่ตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ทัง้นี้ กำรก ำหนดมำตรฐำนกลำงและแนวทำงจะตอ้งไม่
มลีกัษณะเป็นกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรบรหิำรงำนบุคคลโดยเฉพำะเจำะจงทีท่ ำให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่สำมำรถบรหิำรงำนบุคคลตำมควำมตอ้งกำรและควำม
เหมำะสมของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได ้

 
๑๑ ในระหว่ำงที่ยงัไม่มมีำตรฐำนกลำงก็ใหก้ฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งยงัคงใช้บงัคบัได้ต่อไปเท่ำที่

ไม่ขดัหรอืแย้งกบัพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ ตำมมำตรำ ๓๙ วรรคสำม 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๕/๒๕๔๕) 

คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.) มีอ ำนำจก ำหนด
มำตรฐำนกลำงในกำรบรหิำรงำนบุคคลตำมมำตรำ ๓๓ โดยคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนทอ้งถิน่จะ
น ำมำตรฐำนกลำงนี้ไปก ำหนดเป็นมำตรฐำนทัว่ไปตำมมำตรำ ๑๗ และก ำหนดเป็นรำยละเอียดกำร
บรหิำรงำนบุคคลตำมมำตรำ ๑๓ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกลำงนี้ไม่สำมำรถก ำหนดใหค้ณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนทอ้งถิน่แต่ละระดบัมอี ำนำจตรวจสอบและแกไ้ขเปลีย่นแปลงค ำสัง่ของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่หรอื
วนิิจฉัยหรอืมคี ำสัง่ในเรื่องที่มกีำรอุทธรณ์หรอืรอ้งทุกขไ์ด้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่อง
เสรจ็ที ่๒๐๙/๒๕๔๔ 

๑๒ อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรดงักล่ำวเป็นเพยีงอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดอตัรำและ
วธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ โดยมใิช่เป็นอ ำนำจในกำรสร้ำง
ประเภทรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหเ้พิม่ขึน้แต่อย่ำงใด ดงันัน้เมื่อไม่มกีำรก ำหนดใหก้ำร
จ่ำยเงนิกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปีเป็นรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงึไม่อำจจ่ำยเงนิเพื่อกำรดงักล่ำวได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรื่องเสรจ็ที ่๑๖๕/๒๕๕๖) 

อ ำนำจในกำรก ำหนดโครงสรำ้งอตัรำเงนิเดือนย่อมครอบคลุมถงึกำรก ำหนดบญัชอีตัรำ
เงนิเดือนและกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรเข้ำสู่โครงสร้ำงอตัรำเงนิเดือนนัน้  ดงันัน้กำรที่พนักงำนส่วน
ท้องถิ่นต ำแหน่งนักบรหิำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นักบรหิำร ๖-๗) จะได้รบักำรปรบัเข้ำสู่
โครงสรำ้งอตัรำเงนิเดอืนอย่ำงไรและเพยีงใดเป็นเรื่องกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรเขำ้สู่โครงสรำ้งอตัรำ
เงินเดือนมิใช่เป็นเรื่องวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน จึงอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ ก.ถ. (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๗๑/๒๕๕๘) 
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๓๘๗ 

(๒) ก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่เพื่อรองรบักำร
กระจำยอ ำนำจกำรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๓) ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคดัเลือกตำมมำตรำ ๑๖ วรรคสำม 
มำตรำ ๒๔ วรรคสำม และมำตรำ ๒๖ วรรคสำม 

(๔) ส่งเสรมิให้มกีำรศกึษำ วเิครำะห์ หรอืวจิยัเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ 

(๕) ใหค้ ำปรกึษำ ค ำแนะน ำ และพจิำรณำปัญหำเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๖) ประสำนงำนกบัคณะรฐัมนตร ีหน่วยงำนของรฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรประเภทต่ำง  ๆ 
คณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมกำรขำ้รำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมให้กำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นมี
ประสทิธภิำพ 

(๗) ปฏบิตักิำรอื่นตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้หรอืกฎหมำยอื่น 

กำรก ำหนดมำตรฐำนกลำงตำมวรรคหนึ่ง  (๑) ให้ใช้เป็นแนวทำงในกำร
บรหิำรงำนบุคคลของกรุงเทพมหำนคร เมอืงพทัยำ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นที่
มกีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ตำมมำตรำ ๒๙ ดว้ย 

 

มำตรำ ๓๔  ในกรณีที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่นเห็นว่ำกำรก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปของคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ขดัแยง้กบัมำตรฐำนกลำงหรอืแนวทำงตำมมำตรำ ๓๓ หรอืมปัีญหำ
ข้อโต้แย้งในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลระหว่ำงคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรหรือพนักงำน 
ส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นแจ้งให้
คณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนท้องถิน่ หรอืคณะกรรมกำรขำ้รำชกำร
หรอืพนักงำนส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด ำเนินกำรแก้ไขใหถู้กต้องตำมมำตรฐำนกลำง
และถำ้มไิดม้กีำรด ำเนินกำรในเวลำอนัสมควรหรอืกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรกลำง
ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ หรอืคณะกรรมกำรขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วน
ทอ้งถิน่จะเกดิควำมเสยีหำยอย่ำงรำ้ยแรงต่อกำรบรหิำรเป็นส่วนรวมหรอืไม่เป็นธรรมแก่
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๓๘๘ 

ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนท้องถิน่ ให้คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่มอี ำนำจสัง่ระงบักำรใชห้ลกัเกณฑก์ำรบรหิำรงำนบุคคลนัน้ได้ 

 

มำตรำ ๓๕  ในกำรจ่ำยเงนิเดอืน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงนิค่ำจ้ำงของ
ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น และลูกจ้ำง ที่น ำมำจำกเงินรำยได้ที่ไม่รวม 
เงนิอุดหนุนและเงนิกู้หรอืเงนิอื่นใดนัน้ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละแห่งจะก ำหนด
สงูกว่ำรอ้ยละสีส่บิของเงนิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้
ไม่ได ้

 

มำตรำ ๓๖  ให้จดัตัง้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ขึน้ในส ำนักงำนปลดักระทรวง กระทรวงมหำดไทย มหีน้ำทีร่บัผดิชอบงำนใน
รำชกำรของคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  และมีอ ำนำจ
หน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) รบัผดิชอบในงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ 

(๒) ศกึษำ วเิครำะห์ และรวบรวมขอ้มลูต่ำง ๆ เกี่ยวกบังำนของคณะกรรมกำร
มำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 

(๓) ประสำนงำน ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๔) ช่วยเหลือ และให้ค ำปรึกษำและแนะน ำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนทอ้งถิน่ 

(๕) จดัประชุม สมัมนำ ฝึกอบรม รวมทัง้กำรประชำสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ควำมรู้
เกีย่วกบักำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 

(๖) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ ผลงำน และอุปสรรคในกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่และในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนทอ้งถิน่ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 

(๗) ปฏบิตังิำนอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่มอบหมำย 
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๓๘๙ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๓๗  ผูใ้ดเป็นขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั พนักงำนเทศบำล 
พนักงำนส่วนต ำบล หรือพนักงำนเมอืงพทัยำ อยู่ก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั  
ให้ผู้นัน้เป็นขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิ่นตำมพระรำชบญัญตัินี้ต่อไป โดยไดร้บั
เงนิเดอืนหรอืค่ำจำ้ง และสทิธแิละประโยชน์เช่นเดมิ 

 

มำตรำ ๓๘  ผู้ใดเป็นลูกจ้ำงประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั เทศบำล
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล หรอืเมอืงพทัยำ อยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหผู้น้ัน้
เป็นลูกจำ้งตำมพระรำชบญัญตันิี้ต่อไป โดยไดร้บัค่ำจำ้ง และสทิธแิละประโยชน์เช่นเดมิ 

 

มำตรำ ๓๙  ใหด้ ำเนินกำรจดัใหม้คีณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ คณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ และคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น และส ำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำร
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัตินี้ ภำยในหนึ่ ง ปีนับแต่วันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ในระหว่ำงที่ยงัไม่มีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ใหก้ำรบรหิำรงำนบุคคลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้จนกว่ำจะมี
คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ในระหว่ำงทีย่งัไม่มกีำรก ำหนดมำตรฐำนกลำง มำตรฐำนทัว่ไป หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ใหพ้ระรำชบญัญตัิ พระรำชกฤษฎีกำ กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ 
หรือค ำสัง่ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัด 
พนักงำนเทศบำล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนเมอืงพทัยำ ที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๔๐  ในวำระเริ่มแรกก่อนที่จะมีกรรมกำรตำมมำตรำ ๓๐ (๔) ให้
คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ ประกอบด้วยกรรมกำรตำม
มำตรำ ๓๐ (๒) และ (๓) เพื่อท ำหน้ำทีเ่ท่ำทีจ่ ำเป็น 
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๓๙๐ 

ให้กรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ด ำเนินกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำร
คดัเลอืกกรรมกำรตำมมำตรำ ๓๓ (๓) ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกนิเก้ำสบิวนั นับแต่วนัที่
คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมกำรตำมมำตรำ ๓๐ (๓) 

ใหก้รรมกำรตำมวรรคหนึ่ง เลอืกกรรมกำรผูห้นึ่งเป็นประธำนกรรมกำร เพื่อท ำ
หน้ำทีไ่ปพลำงก่อนจนกว่ำจะมกีรรมกำรตำมมำตรำ ๓๐ (๔) 

 

มำตรำ ๔๑  บรรดำกิจกำรที่ก ำหนดเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ตำมพระรำชบญัญตันิี้  ถ้ำไดม้กีำรด ำเนินกำรไปแลว้
หรอืก ำลงัด ำเนินกำรอยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ถำ้กำรนัน้ไดก้ระท ำโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่ำกำรนัน้ได้
ด ำเนินกำรไปแลว้หรอืก ำลงัด ำเนินกำรอยู่ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๔๒  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใดทีจ่่ำยเงนิเดอืน ประโยชน์ตอบแทนอื่น 
และค่ำจำ้งของขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ และลูกจำ้ง ไม่เป็นไปตำมทีก่ ำหนด
ในมำตรำ ๓๕ ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ต้องด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ ๓๕ 
ภำยในหำ้ปีนับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๔๓  ในระหว่ำงที่ยงัมไิด้จดัตัง้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำร
บรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้กรมกำรปกครองรบัผดิชอบปฏิบตัิหน้ำทีเ่ท่ำทีจ่ ำเป็น 
ไปพลำงก่อน 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี
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๓๙๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้  คอื เนื่องจำกรฐัธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทยก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมคีวำมเป็นอิสระในกำร
บรหิำรงำนบุคคลตำมควำมต้องกำรและควำมเหมำะสมของท้องถิ่น สมควรก ำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนท้องถิ่นของตนเองเพื่อท ำ
หน้ำทีเ่กี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลส ำหรบัพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ของตนไดโ้ดยตรง และ
เพื่อใหม้กีำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ทุกรปูแบบ
ใหม้ทีศิทำงทีเ่หมำะสมและเป็นธรรม สมควรใหม้อีงค์กรซึ่งท ำหน้ำทีก่ ำหนดมำตรฐำนกลำง
และแนวทำงกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ไวด้ว้ย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๓ 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรโอนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วน
รำชกำรตำมพระรำชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระรำช
กฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เ ป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่และเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำย  ทัง้นี้ ตำมทีบ่ญัญตัใินพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

มำตรำ ๙๐  ในพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ใหแ้กไ้ขค ำว่ำ “อธบิดกีรมกำรปกครอง” เป็น “อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่” 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้ส่วนรำชกำรขึน้ใหม่โดยมี
ภำรกิจใหม่ ซึ่งได้มกีำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำที่ของ 
ส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และ
เนื่องจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร  

 
๑๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 
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๓๙๒ 

รฐัมนตรผีูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืผูซ้ึ่งปฏบิตัหิน้ำทีใ่นส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่ 
โดยใหม้กีำรแก้ไขบทบญัญตัติ่ำง ๆ ใหส้อดคล้องกบัอ ำนำจหน้ำทีท่ีโ่อนไปดว้ย  ฉะนัน้ 
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตำมหลักกำรที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติและพระรำชกฤษฎีกำ
ดงักล่ำว  จงึสมควรแก้ไขบทบญัญตัิของกฎหมำยใหส้อดคล้องกบักำรโอนส่วนรำชกำร 
เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งมคีวำมชดัเจนในกำรใชก้ฎหมำยโดยไม่ต้องไปคน้หำในกฎหมำยโอน
อ ำนำจหน้ำที่ว่ำตำมกฎหมำยใดได้มกีำรโอนภำรกิจของส่วนรำชกำรหรอืผู้รบัผิดชอบ
ตำมกฎหมำยนัน้ไปเป็นของหน่วยงำนใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมำย
ให้มีกำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รัฐมนตรี ผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบตัิหน้ำที่ของ 
ส่วนรำชกำรใหต้รงกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที ่และเพิม่ผูแ้ทนส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำร 
ใหต้รงตำมภำรกจิทีม่กีำรตดัโอนจำกส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่ รวมทัง้
ตดัส่วนรำชกำรเดมิทีม่กีำรยุบเลกิแล้ว ซึ่งเป็นกำรแก้ไขใหต้รงตำมพระรำชบญัญตัิและ
พระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำนี้ 
 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐๑๔ 

 

มำตรำ ๒   พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๔  บทบญัญตัมิำตรำ ๘๕ และมำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชกฤษฎีกำแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระรำชกฤษฎกีำน้ี ไม่กระทบกำรใดทีน่ำยกรฐัมนตรไีดก้ระท ำไปตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐ ก่อนวันที ่
พระรำชกฤษฎกีำน้ีใชบ้งัคบั 

 

 
๑๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๒๗ ก/หน้ำ ๑๗/๑๘ มถิุนำยน ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

  

๓๙๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๘๕ และ
มำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้แก้ไขค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร” เป็น 
“นำยกรฐัมนตร”ี ในพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
พระรำชบญัญัติมหำวิทยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลยั  พ.ศ. ๒๕๔๐ อนัเป็นกำร
คลำดเคลื่อนและก่อให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติอย่ำงมำก สมควรแก้ไขให้ถูกต้อง   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๑๑๕ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๑๔ และ
มำตรำ ๑๔๐ แห่งพระรำชกฤษฎีกำโอนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
บญัญตัใิหโ้อนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องส ำนักรฐัวสิำหกจิและหลกัทรพัยข์องรฐั 
กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ไปเป็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั และโอนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องกองอำชวีอนำมยั 
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ไปเป็นของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข  
แต่เนื่องจำกพระรำชกฤษฎกีำแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่อง
ส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ.  ๒๕๔๕ มิได้แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ 
 
  

 
๑๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๑๓๗ ก/หน้ำ ๒๒/๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

  

๓๙๔ 

กำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรดงักล่ำว จงึสมควรแก้ไขเพิม่เติม มำตรำ ๔๙ และ
มำตรำ ๙๔ แห่งพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรให้เ ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใหส้อดคลอ้งกนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 
 

  

๓๙๕ 

พระรำชบญัญตั ิ

ระเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เป็นปีที ่๖๖ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำรโปร
เกลำ้ฯใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่ เ ป็นกำรสมควรปรับปรุ งกฎหมำยว่ ำด้วยระ เบียบข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

 

พระรำชบญัญตัินี้มบีทบญัญตัิบำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพ
ของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๖๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย  

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญตัิขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญตัินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๔๒ ก/หน้ำ ๑/๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 
 

  

๓๙๖ 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(๒) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้รบักำรบรรจุและ

แต่งตัง้ให้รับรำชกำรโดยได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณหมวดเงินเดือนของ
กรุงเทพมหำนครหรือจำกเงินงบประมำณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบำลที่ให้แก่
กรุงเทพมหำนคร และกรุงเทพมหำนครน ำมำจัดเป็นเงินเดือนของข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

“ข้ำ ร ำชกำรกรุ ง เทพมหำนครสำมัญ ” หมำยควำมว่ ำ  ข้ ำ ร ำชกำร
กรุงเทพมหำนครซึง่รบัรำชกำรในสงักดักรุงเทพมหำนคร แต่ไม่รวมถงึขำ้รำชกำรครแูละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครและข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครใน
สถำบนัอุดมศกึษำ 

“ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำกรุงเทพมหำนคร” หมำยควำมว่ำ 
(๑) ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครซึง่ท ำหน้ำทีห่ลกัทำงดำ้นกำรเรยีนกำรสอนและ

ส่งเสรมิกำรเรยีนรู ้หรอื 
(๒) ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ศกึษำนิเทศก์ และใหห้มำยควำมรวมถงึขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งด ำรงต ำแหน่งทีม่ี
หน้ำที่ให้บริกำร หรือปฏิบตัิงำนเกี่ยวเนื่องกับกำรจดักระบวนกำรเรียนกำรสอน กำร
นิ เทศ กำรบริหำร กำรศึกษำ และปฏิบัติงำนอื่นในหน่วยงำนกำรศึกษำของ
กรุงเทพมหำนคร  ทัง้นี้ ตำมที่คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกร
กรุงเทพมหำนครก ำหนด 

“ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครในสถำบนัอุดมศกึษำ” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งท ำหน้ำที่หลกัทำงด้ำนกำรสอนและกำรวจิยัในสถำบนัอุดมศกึษำ
ตำมทีค่ณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนครก ำหนด 

“บุคลำกรกรุงเทพมหำนคร” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนครและ
พนักงำนกรุงเทพมหำนคร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 
 

  

๓๙๗ 

“ลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้ให้
ปฏิบตัิงำนของกรุงเทพมหำนครโดยได้รบัค่ำจ้ำงจำกเงนิงบประมำณหมวดค่ำจ้ำงของ
กรุงเทพมหำนครหรือจำกเงินงบประมำณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบำลที่ให้แก่
กรุงเทพมหำนคร และกรุงเทพมหำนครน ำมำจดัเป็นค่ำจำ้งของลูกจำ้งกรุงเทพมหำนคร 

“พนักงำนกรุงเทพมหำนคร” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งไดร้บักำรจำ้งตำมสญัญำ
จำ้งโดยไดร้บัค่ำตอบแทนจำกเงนิงบประมำณหมวดค่ำตอบแทนของกรุงเทพมหำนคร 

“หน่วยงำนกำรศกึษำ” หมำยควำมว่ำ 
(๑) สถำนศกึษำ 
(๒) แหล่งกำรเรยีนรูต้ำมประกำศกรุงเทพมหำนคร 
(๓) ส่วนรำชกำรอื่นตำมประกำศกรุงเทพมหำนคร 
“สถำนศกึษำ” หมำยควำมว่ำ โรงเรยีนหรอืสถำนศกึษำของกรุงเทพมหำนครที่

เรยีกชื่ออย่ำงอื่นตำมประกำศกรุงเทพมหำนคร 

“สถำบนัอุดมศึกษำ”๒ หมำยควำมว่ำ สถำบนักำรศึกษำที่จดักำรศกึษำระดบั
ปรญิญำของกรุงเทพมหำนครตำมประกำศกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๕  ในกรณีที่มกีฎหมำย ประกำศ ระเบยีบ หรอืขอ้บังคบัใด ใช้บงัคบั
เพื่อให้สวสัดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้ใช้กฎหมำย ประกำศ 
ระเบียบหรือข้อบังคับนัน้แก่ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครด้วย โดยให้บรรดำค ำว่ำ 
“ขำ้รำชกำรพลเรอืน” หรอื “ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ” หรอื “ขำ้รำชกำรคร”ู 
หรอื “บุคลำกรทำงกำรศกึษำ” หรอื “ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ ” ที่มอียู่ใน
กฎหมำย ประกำศ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบันัน้ หมำยควำมถงึ “ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร
สำมญั” หรอื “ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำกรุงเทพมหำนคร” หรอื “ขำ้รำชกำร
กรุงเทพมหำนครในสถำบันอุดมศึกษำ ” แล้วแต่กรณี ด้วย แต่ให้ใช้งบประมำณของ

 
๒ ค ำว่ำ “ของกรุงเทพมหำนคร” มไิดจ้ ำกดัควำมหมำยของสถำบนัอุดมศกึษำดงักล่ำวว่ำตอ้ง

มฐีำนะเป็นส่วนรำชกำรของกรุงเทพมหำนครเท่ำนัน้ แต่หมำยควำมรวมถงึสถำบนัอุดมศกึษำทีจ่ดัตัง้ขึน้
ในรปูแบบอื่นแต่เป็นของกรุงเทพมหำนครดว้ย เชน่ มหำวทิยำลยักรุงเทพมหำนคร (ควำมเหน็
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๐๔/๒๕๕๔) 
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๓๙๘ 

กรุงเทพมหำนคร  ทัง้นี้ เว้นแต่จะได้มกีฎหมำย ประกำศ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัอื่นใด
บญัญตัไิวส้ ำหรบัขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครโดยเฉพำะ 

 

มำตรำ ๖  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 

   
 

มำตรำ ๗๓  ให้มคีณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรยีกว่ำ “คณะกรรมกำรขำ้รำชกำร
กรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร” เรยีกโดยย่อว่ำ “ก.ก.” ประกอบดว้ย 

(๑) ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เป็นประธำนกรรมกำร  
(๒) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง จ ำนวน ๕ คน ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงกำรอุดมศกึษำ 

วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม ปลดักระทรวงมหำดไทย เลขำธกิำร ก.พ. เลขำธกิำร 
ก.พ.ร. และเลขำธกิำร ก.ค.ศ. 

(๓) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๔ คน ได้แก่ รองผู้ว่ำ
รำชกำรกรุง เทพมหำนครซึ่ งผู้ว่ ำ รำชกำรกรุ ง เทพมหำนครมอบหมำย ปลัด
กรุงเทพมหำนคร ผูแ้ทนบุคลำกรกรุงเทพมหำนครซึง่คดัเลอืกกนัเองจ ำนวนหนึ่งคน และ
หวัหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(๔) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครโดยข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครแต่ละประเภทคดัเลอืกกนัเอง จ ำนวนหำ้คน ไดแ้ก่ 

(ก) ผูแ้ทนขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมญั จ ำนวนสองคน 

(ข) ผู้แทนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน
สองคน 

(ค) ผูแ้ทนขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครในสถำบนัอุดมศกึษำ จ ำนวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมกำรตำม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ประชุม
ร่วมกนัคดัเลอืกจำกบุคคลซึ่งมคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ และมผีลงำนเป็นทีป่ระจกัษ์ใน

 
๓ มำตรำ ๗ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ 

๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๙๙ 

ดำ้นกำรบรหิำรงำนส่วนท้องถิน่ ด้ำนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร 
ด ้ำนกำรบรหิำรและกำรจดักำร ด ้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรศึกษำ หรือด้ำนอื่นที่เป็น
ประโยชน์แก่กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครจ ำนวนหำ้คน 

ให้รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นรองประธำนกรรมกำร และหวัหน้ำ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร เป็นเลขำนุกำร ก.ก. 

ใหผู้ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรใหข้ำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและ
บุคลำกรกรุงเทพมหำนครคดัเลือกกันเองเป็นผู้แทนข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรอื
ผูแ้ทนกรุงเทพมหำนครในส่วนของผูแ้ทนบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร แลว้แต่กรณี 

หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรคดัเลือกกรรมกำรตำม (๓) ในส่วนของ
ผู้แทนบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร รวมทัง้กรรมกำรตำม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎ ก.ก. 

 

มำตรำ ๘  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสีส่บิปีบรบิูรณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย คนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส ำหรบัควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นขำ้รำชกำรซึง่มตี ำแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ ำ 

(๖) ไม่เป็นพนักงำนหรอืลูกจำ้งของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ 
หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๗) ไม่เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

(๘) ไม่เป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่ร ับผิดชอบในกำรบริหำรพรรค
กำรเมอืงหรอืเจำ้หน้ำทีใ่นพรรคกำรเมอืง 

(๙) ไม่เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมำชิกสภำเขต
กรุงเทพมหำนคร 
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๔๐๐ 

มำตรำ ๙  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสีปี่ 

เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง หำกยงัมไิดม้กีำรคดัเลอืกกรรมกำรขึน้
ใหม่ ใหก้รรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้อยู่ในต ำแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้ำที่ต่อไป
จนกว่ำกรรมกำรซึง่ไดร้บัคดัเลอืกใหม่เขำ้รบัหน้ำที่ 

กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒแิละกรรมกำรซึ่งเป็นผูแ้ทนขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดร้บัคดัเลอืกอกีได ้

ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครจะพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ให้ด ำเนินกำรคัดเลือกเพื่อแต่งตัง้
กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒหิรอืกรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครประเภท
นัน้แทนก่อนวนัครบวำระภำยในหกสบิวนั 

 

มำตรำ ๑๐  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒพิน้
จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อประธำนกรรมกำร 

(๓) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๘ 

 

มำตรำ ๑๑  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทน
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก โดยยื่นหนังสอืลำออกต่อประธำนกรรมกำร 

(๓) พน้จำกกำรเป็นขำ้รำชกำรประเภททีต่นเป็นผูแ้ทน 

 

มำตรำ ๑๒  ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทน
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครพน้จำกต ำแหน่งก่อนวำระ ใหด้ ำเนินกำรคดัเลอืกกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒหิรอืกรรมกำร ซึง่เป็นผูแ้ทนขำ้รำชกำรประเภทนัน้แทนภำยในสำมสบิวนันับ
แต่วนัทีก่รรมกำรผูน้ัน้พน้จำกต ำแหน่ง และใหผู้ไ้ดร้บัคดัเลอืกแทนต ำแหน่งทีว่่ำงอยู่ใน
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๔๐๑ 

ต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งได้คัดเลือกไว้แล้ว เว้นแต่วำระของ
กรรมกำรผูน้ัน้เหลอืไม่ถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัจะไม่ด ำเนินกำรคดัเลอืกกรรมกำรแทนกไ็ด้ 

ในระหว่ำงทีย่งัมไิดด้ ำเนินกำรคดัเลอืกกรรมกำรแทนต ำแหน่งทีว่่ำงตำมวรรค
หนึ่งและยงัมกีรรมกำรเหลอือยู่เกนิกึง่หนึ่ง ใหก้รรมกำรทีเ่หลอือยู่ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปได้ 

 

มำตรำ ๑๓  ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๑๒ มำใชบ้งัคบักบั
ผูแ้ทนกรุงเทพมหำนครในส่วนของผูแ้ทนบุคลำกรกรุงเทพมหำนครดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๔  ก.ก. มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล กำรจดัระบบรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และกำร
พฒันำขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 

(๒) ร่วมกบัผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเสนอใหม้กีำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ
ตำมมำตรำ ๔๔ 

(๓) ออกกฎ ก.ก. ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบ เพื่อก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และ
มำตรฐำนเกี่ยวกบักำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล เพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้หรอื
ตำมกฎหมำยอื่นทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใหน้ ำมำใชบ้งัคบั กฎ ก.ก. เมื่อประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

(๔) ให้ควำมเห็นชอบกำรตัง้ ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงส ำนัก หรือกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนคร 

(๕) ใหค้วำมเหน็ชอบกรอบอตัรำก ำลงัของหน่วยงำนในกรุงเทพมหำนคร 

(๖) พจิำรณำเทยีบต ำแหน่งและระดบัต ำแหน่งของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(๗) ตคีวำมและวนิิจฉัยปัญหำทีเ่กดิขึน้เนื่องจำกกำรใชบ้งัคบัพระรำชบญัญตันิี้ 
เมื่อ ก.ก. มมีตเิป็นประกำรใดแลว้ใหก้รุงเทพมหำนครปฏบิตัติำมนัน้ 

(๘) ก ำกบั ดูแล ตดิตำม ตรวจสอบ และประเมนิผลกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล
ของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครเพื่อรกัษำควำมเป็นธรรมและมำตรฐำนดำ้นกำรบรหิำร
ทรพัยำกรบุคคล รวมทัง้ตรวจสอบและตดิตำมกำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ ในกำรนี้ 
ให้มอี ำนำจเรยีกเอกสำรและหลกัฐำนจำกหน่วยงำนและส่วนรำชกำร กำรพำณิชย์หรอื
สหกำรในสงักดักรุงเทพมหำนคร และใหผู้แ้ทนหน่วยงำนและส่วนรำชกำร กำรพำณิชย์
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หรือสหกำรในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร บุคลำกร
กรุงเทพมหำนคร หรอืบุคคลใด ๆ มำชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิได้ 

(๙) ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรสอบแขง่ขนั กำรสอบคดัเลอืก 
กำรคดัเลอืกและกำรขึน้บญัช ีรวมทัง้รำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรสอบและกำรคดัเลอืกเพื่อ
บรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำร 

(๑๐) ก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมในกำรปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
(๑๑) พจิำรณำจดัระบบทะเบยีนประวตัิและแก้ไขทะเบยีนประวตัิเกี่ยวกบัวนั 

เดอืน ปีเกิด และกำรควบคุมเกษียณอำยุของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกร
กรุงเทพมหำนคร 

(๑๒) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้และกฎหมำยอื่น 

 

มำตรำ ๑๕  ให้น ำบทบัญญัติว่ำด้วยคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำร
พจิำรณำทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครองมำใชบ้งัคบัแก่
กำรประชุม ก.ก. โดยอนุโลม เวน้แต่กรณี ตำมมำตรำ ๔๓ วรรคสอง 

 

มำตรำ ๑๖  ใหม้คีณะอนุกรรมกำรสำมญัประจ ำกรุงเทพมหำนคร เรยีกโดยย่อ
ว่ ำ  “อ.ก .ก .  สำมัญข้ำรำชกำร ” เพื่ อ เ ป็นองค์กรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
กรุงเทพมหำนคร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) คณะอนุกรรมกำรสำมญัขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมญั เรยีกโดยย่อว่ำ 
“อ.ก.ก. สำมญัขำ้รำชกำรสำมญั” 

(๒) คณะอนุกรรมกำรสำมัญข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร เรยีกโดยย่อว่ำ “อ.ก.ก. สำมญัขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ” 

(๓) คณะอนุกรรมกำรสำมญัขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครในสถำบนัอุดมศึกษำ 
เรยีกโดยย่อว่ำ “อ.ก.ก. สำมญัขำ้รำชกำรอุดมศกึษำ” 

ใหม้คีณะอนุกรรมกำรสำมญัประจ ำหน่วยงำนกรุงเทพมหำนคร เรยีกโดยย่อว่ำ 
“อ.ก.ก. สำมญัหน่วยงำน” โดยออกชื่อหน่วยงำนนัน้ เพื่อเป็นองค์กรบริหำรทรพัยำกร
บุคคลของหน่วยงำนกรุงเทพมหำนคร  ทัง้นี้ ตำมที ่ก.ก. ก ำหนด 
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หน่วยงำนใดที่ ก.ก. ยงัมไิด้ก ำหนดให้ม ีอ.ก.ก. สำมญัหน่วยงำน ให้ อ.ก.ก. 
ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร ท ำหน้ำที่ อ.ก.ก. สำมัญหน่วยงำนนัน้ โดยให้หัวหน้ำ
หน่วยงำนนัน้เป็นอนุกรรมกำรเพิม่ขึน้ดว้ย 

ใหน้ ำมำตรำ ๑๕ มำใชบ้งัคบัแก่กำรประชุมของ อ.ก.ก. สำมญัขำ้รำชกำร และ 
อ.ก.ก. สำมญัหน่วยงำน โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๗  อ.ก.ก. สำมญัขำ้รำชกำรสำมญั ประกอบดว้ย 

(๑) ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรอืรองผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งผูว้่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนครมอบหมำย เป็นประธำน 

(๒ )  ปลัดกรุ ง เทพมหำนครหรือรองปลัดกรุ ง เทพมหำนครซึ่ ง ปลัด
กรุงเทพมหำนครมอบหมำย เป็นรองประธำน 

(๓) หวัหน้ำหน่วยงำนทีเ่ป็นส่วนรำชกำรของกรุงเทพมหำนครตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึง่คดัเลอืกกนัเอง จ ำนวนหนึ่งคน 

(๔) หวัหน้ำส ำนักงำน ก.ก. 
(๕) ผูท้รงคุณวุฒซิึ่งประธำนตำม (๑) แต่งตัง้จำกผูซ้ึ่งมคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ 

และมผีลงำนเป็นที่ประจกัษ์ในดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ดำ้นกำรบรหิำรและกำร
จดักำรดำ้นกฎหมำย หรอืดำ้นอื่นทีเ่ป็นประโยชน์แก่กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล และมไิด้
เป็นขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร จ ำนวนสีค่น  ทัง้นี้ ใหป้ระกอบดว้ยชำยและหญงิ 

(๖) ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมญัซึง่คดัเลอืกกนัเอง จ ำนวนสีค่น 

ให ้อ.ก.ก. นี้ ตัง้เลขำนุกำรหนึ่งคน และผูช้่วยเลขำนุกำรไม่เกนิสองคน 

ใหป้ลดักรุงเทพมหำนครจดัใหม้กีำรคดัเลอืกกรรมกำรตำม (๓) และ (๖)  ทัง้นี้ 
หลัก เกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่ อนไขกำรคัด เลือก ให้ เ ป็นไปตำมที่ผู้ ว่ ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๘  อ.ก.ก. สำมญัขำ้รำชกำรสำมญั มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) พจิำรณำก ำหนดนโยบำย ระบบ และระเบยีบวธิกีำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล

ของข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และมำตรฐำนที ่ก.ก. ก ำหนด 
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(๒) เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ควำมเห็นชอบในกำรปรบัปรุงโครงสร้ำงกำร
บรหิำรงำนกำรจดัและกำรพฒันำหน่วยงำนในกรุงเทพมหำนคร 

(๓) พจิำรณำกำรเกลีย่อตัรำก ำลงัระหว่ำงหน่วยงำนในกรุงเทพมหำนคร 

(๔) ก ำหนดนโยบำย ก ำกบั ดแูล และส่งเสรมิเกีย่วกบักำรพฒันำขำ้รำชกำรกรุง
เทพมหำนคร เพื่อเพิม่พนูควำมรู ้ทกัษะ ทศันคตทิีด่ ีคุณธรรม และจรยิธรรม อนัจะท ำให้
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

(๕) พจิำรณำก ำหนดต ำแหน่ง จ ำนวน ประเภทต ำแหน่ง สำยงำน และระดบัของ
ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญ โดยต้องค ำนึงถึงประสิทธิภำพ 
ประสทิธผิล ควำมไม่ซ ้ำซ้อนและควำมประหยดัเป็นหลกั  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร 
และเงื่อนไขที ่ก.ก. ก ำหนด และต้องเป็นไปตำมกรอบอตัรำก ำลงัและมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งที ่ก.ก. ก ำหนด 

(๖) ปฏบิตักิำรอื่นตำมพระรำชบญัญตันิี้ และช่วย ก.ก. ปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำม
พระรำชบญัญตันิี้ตำมที ่ก.ก. มอบหมำย 

 

มำตรำ ๑๙  อ.ก.ก. สำมัญข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประกอบดว้ย 

(๑) ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรอืรองผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งผูว้่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนครมอบหมำย เป็นประธำน 

(๒ )  ปลัดกรุ ง เทพมหำนครหรือรองปลัดกรุ ง เทพมหำนครซึ่ ง ปลัด
กรุงเทพมหำนครมอบหมำย เป็นรองประธำน 

(๓) ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักกำรศกึษำ 

(๔) หวัหน้ำส ำนักงำน ก.ก. 
(๕) ผูท้รงคุณวุฒซิึ่งประธำนตำม (๑) แต่งตัง้จำกผูซ้ึ่งมคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ

และมผีลงำนเป็นทีป่ระจกัษ์ในดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ดำ้นกำรบรหิำรและกำร
จัดกำร ด้ำนกฎหมำยหรือด้ำนอื่นที่เป็นประโยชน์แก่กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลใน
หน่วยงำนกำรศึกษำและมิได้เป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร จ ำนวนสี่คน  ทัง้นี้ ให้
ประกอบดว้ยชำยและหญงิ 

(๖) ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำกรุงเทพมหำนคร ผูด้ ำรงต ำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำซึง่คดัเลอืกกนัเอง จ ำนวนสองคน 
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(๗) ผูด้ ำรงต ำแหน่งครซูึง่คดัเลอืกกนัเอง จ ำนวนสองคน 

ให ้อ.ก.ก. นี้ ตัง้เลขำนุกำรหนึ่งคน และผูช้่วยเลขำนุกำรไม่เกนิสองคน 

ใหป้ลดักรุงเทพมหำนครจดัใหม้กีำรคดัเลอืกขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำกรุงเทพมหำนครเป็นกรรมกำรตำม (๖) และ (๗)  ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และ
เงือ่นไขกำรคดัเลอืก ใหเ้ป็นไปตำมทีผู่ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๐  อ.ก.ก. สำมญัขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ มอี ำนำจ
หน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) พจิำรณำก ำหนดนโยบำย ระบบ และระเบยีบวธิกีำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
หลกัเกณฑ ์วธิกีำรและมำตรฐำนที ่ก.ก. ก ำหนด 

(๒) เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ควำมเห็นชอบในกำรปรบัปรุงโครงสร้ำง กำร
บรหิำรงำนกำรจดัและกำรพฒันำหน่วยงำนกำรศกึษำ 

(๓) พจิำรณำกำรเกลีย่อตัรำก ำลงัระหว่ำงหน่วยงำนกำรศกึษำ 

(๔) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของ
ผู้บรหิำรสถำนศกึษำ และขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำกรุงเทพมหำนครใน
หน่วยงำนกำรศกึษำ  ทัง้นี้ ตำมที ่ก.ก. ก ำหนด 

(๕) ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรปกป้อง 
คุม้ครองระบบคุณธรรม กำรจดัสวสัดกิำร และกำรยกย่องเชดิชูเกยีรตขิำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำกรุงเทพมหำนคร 

(๖) พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบเรื่องกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของขำ้รำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำกรุงเทพมหำนคร ทีไ่ม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรของ
หน่วยงำนกำรศกึษำ 

(๗) ปฏิบตัิกำรอื่นตำมพระรำชบญัญตัินี้ และช่วย ก.ก. ปฏิบตัิกำรให้เป็นไป
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ตำมที ่ก.ก. มอบหมำย 

 

มำตรำ ๒๑  อ.ก.ก. สำมญัขำ้รำชกำรอุดมศกึษำ ประกอบดว้ย 

(๑) ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรอืรองผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งผูว้่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนครมอบหมำย เป็นประธำน 
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๔๐๖ 

(๒ )  ปลัดกรุ ง เทพมหำนครหรือรองปลัดกรุ ง เทพมหำนครซึ่ ง ปลัด
กรุงเทพมหำนครมอบหมำย เป็นรองประธำน 

(๓) ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักกำรแพทย ์

(๔) หวัหน้ำส ำนักงำน ก.ก. 
(๕) ผูท้รงคุณวุฒซิึ่งประธำนตำม (๑) แต่งตัง้จำกผูซ้ึ่งมคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ

และมผีลงำนเป็นทีป่ระจกัษ์ในดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ดำ้นกำรบรหิำรและกำร
จดักำรด้ำนกฎหมำย หรือด้ำนอื่นที่เป็นประโยชน์แก่กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ใน
สถำบันอุดมศึกษำและมิได้เป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครจ ำนวนสี่คน  ทัง้นี้  ใ ห้
ประกอบดว้ยชำยและหญงิ 

(๖) ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครในสถำบนัอุดมศกึษำด ำรงต ำแหน่งประเภท
ผูบ้รหิำรสถำบนัอุดมศกึษำซึง่คดัเลอืกกนัเอง จ ำนวนสองคน 

(๗) ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครในสถำบนัอุดมศกึษำซึง่คดัเลอืกกนัเอง จ ำนวน
สองคน 

ให ้อ.ก.ก. นี้ ตัง้เลขำนุกำรหนึ่งคน และผูช้่วยเลขำนุกำรไม่เกนิสองคน 

ให้ปลดักรุงเทพมหำนครจดัให้มกีำรคดัเลือกข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครใน
สถำบนัอุดมศกึษำเป็นกรรมกำรตำม (๖) และ (๗)  ทัง้นี้ หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข
กำรคดัเลอืกใหเ้ป็นไปตำมทีผู่ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๒  อ.ก.ก. สำมญัขำ้รำชกำรอุดมศกึษำ มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) พจิำรณำก ำหนดนโยบำย ระบบ และระเบยีบวธิกีำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล

ของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครในสถำบนัอุดมศกึษำ ซึ่งต้องสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ 
วธิกีำร และมำตรฐำนที ่ก.ก. ก ำหนด 

(๒) เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ควำมเห็นชอบในกำรปรบัปรุงโครงสร้ำง กำร
บรหิำรงำนกำรจดัและกำรพฒันำสถำบนัอุดมศกึษำ 

(๓) พจิำรณำกำรเกลีย่อตัรำก ำลงัระหว่ำงสถำบนัอุดมศกึษำ 

(๔) ออกขอ้บงัคบัเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลส ำหรบั
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครในสถำบนัอุดมศกึษำ และกำรพจิำรณำต ำแหน่งวชิำกำร 
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๔๐๗ 

(๕) ก ำหนดนโยบำย ก ำกับ ดูแล และส่งเสริมเกี่ยวกบักำรพฒันำขำ้รำชกำร
กรุงเทพมหำนครในสถำบนัอุดมศกึษำ เพื่อเพิม่พูนควำมรู ้ทกัษะ ทศันคตทิีด่ ีคุณธรรม
และจรยิธรรม อนัจะท ำใหป้ฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

(๖) ก ำหนดกรอบของต ำแหน่ง อนัดบัเงนิเดอืนของต ำแหน่ง และจ ำนวนของ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครในสถำบนัอุดมศกึษำที่พึงมใีนสถำบนัอุดมศกึษำ รวมทัง้
ภำระหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของต ำแหน่ง และคุณสมบตัเิฉพำะต ำแหน่ง โดยตอ้งค ำนึงถงึ
ควำมมปีระสทิธภิำพ ควำมไม่ซ ้ำซ้อน และควำมประหยดั และต้องสอดคล้องกบักรอบ
อตัรำก ำลงัและหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขที ่ก.ก. ก ำหนด 

(๗) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบังคับบญัชำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครใน
สถำบนัอุดมศกึษำ โดยขอ้บงัคบัดงักล่ำวตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิขัน้ตอนโดยไม่จ ำเป็น 

(๘) ออกขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรเลื่อนเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครใน
สถำบนัอุดมศกึษำ โดยขอ้บงัคบัดงักล่ำวต้องสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีำรตำมที่ 
ก.ก. ก ำหนด 

(๙) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครในสถำบนัอุดมศกึษำ 

(๑๐) อนุญำตให้ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครในสถำบันอุดมศึกษำซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งทำงวชิำกำรลำหยุดรำชกำรเพื่อไปเพิม่พนูควำมรูท้ำงวชิำกำร หรอืตำมโครงกำร
แลกเปลีย่นคณำจำรยร์ะหว่ำงสถำบนัอุดมศกึษำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยถอืว่ำ
เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและได้รบัเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และเงินอื่นใน
ระหว่ำงลำได ้ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขที ่ก.ก. ก ำหนด 

(๑๑) ปฏิบตัิกำรอื่นตำมพระรำชบญัญตัินี้ และช่วย ก.ก. ปฏิบตัิกำรใหเ้ป็นไป
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ตำมที ่ก.ก. มอบหมำย 

 

มำตรำ ๒๓  ให ้อ.ก.ก. สำมญัหน่วยงำน ประกอบดว้ย 

(๑) หวัหน้ำหน่วยงำน เป็นประธำน 

(๒) รองหวัหน้ำหน่วยงำนหรือผู้ช่วยหวัหน้ำหน่วยงำนซึ่งหวัหน้ำหน่วยงำน
มอบหมำย เป็นรองประธำน 

(๓) หวัหน้ำส่วนรำชกำรในหน่วยงำนนัน้ซึง่คดัเลอืกกนัเอง จ ำนวนหนึ่งคน 

(๔) ผูแ้ทนส ำนักงำน ก.ก. จ ำนวนหนึ่งคน 
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๔๐๘ 

(๕) ผูท้รงคุณวุฒซิึง่ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตัง้จำกผูซ้ึง่มคีวำมรูค้วำม
เชีย่วชำญและมผีลงำนเป็นทีป่ระจกัษ์ในดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ดำ้นกำรบรหิำร
และกำรจดักำรดำ้นกฎหมำยหรอืดำ้นอื่นทีเ่ป็นประโยชน์แก่กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 
และมไิด้เป็นขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร จ ำนวนสี่คน  ทัง้นี้ ให้ประกอบด้วยชำยและ
หญงิ 

(๖) ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญในหน่วยงำนนัน้ซึ่งคัดเลือกกันเอง 
จ ำนวนสีค่น 

ให ้อ.ก.ก. นี้ ตัง้เลขำนุกำรหนึ่งคน และผูช้่วยเลขำนุกำรไม่เกนิสองคน 

ให้หวัหน้ำหน่วยงำนจดัให้มีกำรคดัเลือกกรรมกำรตำม (๓) และ (๖)  ทัง้นี้ 
หลัก เกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่ อนไขกำรคัด เลือก ให้ เ ป็นไปตำมที่ผู้ ว่ ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๔  อ.ก.ก. สำมญัหน่วยงำน มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) พจิำรณำก ำหนดนโยบำย ระบบ และระเบยีบวธิกีำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล

ของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครในหน่วยงำน ซึ่งต้องสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ วธิกีำร 
และมำตรฐำนที ่ก.ก. ก ำหนด 

(๒) เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ควำมเห็นชอบในกำรปรบัปรุงโครงสร้ำง กำร
บรหิำรงำน กำรจดัและกำรพฒันำหน่วยงำน 

(๓) พจิำรณำกำรเกลีย่อตัรำก ำลงัระหว่ำงส่วนรำชกำรในหน่วยงำน 

(๔) ก ำหนดนโยบำย ก ำกบั ดูแล และส่งเสรมิเกี่ยวกบักำรพฒันำขำ้รำชกำร
ภำยในส่วนรำชกำรในหน่วยงำน เพื่อเพิม่พูนควำมรู ้ทกัษะ ทศันคติทีด่ ีคุณธรรม และ
จรยิธรรม อนัจะท ำใหป้ฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

(๕) ปฏบิตัติำมที ่อ.ก.ก. สำมญัขำ้รำชกำร มอบหมำย 

(๖) ปฏบิตักิำรอื่นตำมพระรำชบญัญตันิี้ และช่วย ก.ก. ปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำม
พระรำชบญัญตันิี้ตำมที ่ก.ก. มอบหมำย 

 

มำตรำ ๒๕  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งได้รับกำร
คดัเลอืกตำมมำตรำ ๑๗ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๑ และมำตรำ ๒๓ มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละสองปี 
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๔๐๙ 

 

มำตรำ ๒๖  ใหน้ ำมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๑๒ มำใชบ้งัคบั
แก่อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิและอนุกรรมกำรที่ได้มำโดยกำรคดัเลอืกตำมมำตรำ ๑๗ 
มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๑ และมำตรำ ๒๓ แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๙ และเหตุอื่นตำมมำตรำ 
๑๐ แล้ว ใหอ้นุกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒพิน้จำกต ำแหน่งเมื่อผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ซึง่เป็นผูส้ัง่แต่งตัง้อนุกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒพิน้จำกต ำแหน่งดว้ย 

 

มำตรำ ๒๗  ก.ก. มอี ำนำจแต่งตัง้อนุกรรมกำรวสิำมญั เรยีกโดยย่อว่ำ “อ.ก.ก. 
วสิำมญั” เพื่อปฏบิตักิำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที ่ก.ก. มอบหมำย 

จ ำนวน คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรแต่งตัง้ อ.ก.ก. วสิำมญั รวมตลอดทัง้
วธิกีำรไดม้ำ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพน้จำกต ำแหน่ง ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดใน
กฎ ก.ก. 

ใหน้ ำมำตรำ ๑๕ มำใชบ้งัคบัแก่กำรประชุมของ อ.ก.ก. วสิำมญั โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๒๘  ใหก้รรมกำรและอนุกรรมกำรใน ก.ก. อ.ก.ก. สำมญัขำ้รำชกำร อ.
ก.ก. สำมญัหน่วยงำน และ อ.ก.ก. วสิำมญั ได้รบัค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำร
ปฏบิตังิำนตำมทีก่ ำหนดในขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๒๙  ใหม้สี ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร เรยีกโดย
ย่อว่ำ “ส ำนักงำน ก.ก.” มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่ของ ก.ก. และ ก.พ.ค.  
กรุงเทพมหำนคร และด ำเนินกำรตำมที ่ก.ก. หรอื ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร มอบหมำย 

(๒) วเิครำะห์และวจิยัเกี่ยวกบักำรจดัระบบรำชกำรกรุงเทพมหำนครเพื่อเสนอ 
ก.ก. 

(๓) เสนอแนะและใหค้ ำปรกึษำแก่ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หน่วยงำนและ
ส่วนรำชกำรในสงักัดกรุงเทพมหำนคร เกี่ยวกับหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงกำร
บรหิำรทรพัยำกรบุคคลของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 
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๔๑๐ 

(๔) พฒันำ ส่งเสริม วิเครำะห์ และวิจยัเกี่ยวกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ ระบบ 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 

(๕) จดัท ำ ยุทธศำสตร์ ประสำน และด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรพฒันำทรพัยำกร
บุคคลของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 

(๖) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนก ำลังคนของข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและ
บุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 

(๗) ด ำเนินกำรสอบแข่งขนัหรอืสอบคดัเลอืกหรอืคดัเลอืกเพื่อบรรจุบุคคลเขำ้
รบัรำชกำรในกรุงเทพมหำนครตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขที ่ก.ก. ก ำหนด 

(๘) เป็นศูนย์กลำงขอ้มูลทรพัยำกรบุคคลของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและ
บุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 

(๙) ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 

(๑๐) ส่งเสริม ประสำนงำน เผยแพร่ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และด ำเนินกำร
เกี่ยวกบักำรจดัสวสัดกิำร และกำรเสรมิสร้ำงคุณภำพชวีติส ำหรบัทรพัยำกรบุคคลของ
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 

(๑๑) ด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรรบัรองคุณวุฒขิองผูไ้ดร้บัปรญิญำ ประกำศนียบตัร
วชิำชพีหรอืคุณวุฒอิย่ำงอื่น เพื่อประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเป็นขำ้รำชกำร
กรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร และกำรก ำหนดอตัรำเงินเดือนหรือ
ค่ำตอบแทนรวมทัง้ระดบัต ำแหน่งและประเภทต ำแหน่งส ำหรบัคุณวุฒดิงักล่ำว 

(๑๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรกัษำทะเบยีนประวตัแิละกำรควบคุมเกษยีณอำยุ
ของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 

(๑๓) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลในรำชกำร
กรุงเทพมหำนครเสนอต่อ ก.ก. และผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(๑๔) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นตำมที่บญัญตัิไว้ในพระรำชบญัญตัินี้ กฎหมำยอื่น หรอื
ตำมที ่ก.ก. หรอื ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร หรอืผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมอบหมำย 
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๔๑๑ 

หมวด ๒ 

คณะกรรมกำรพทิกัษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหำนคร 

   
 

มำตรำ  ๓๐   ให้มีคณะกรรมกำรพิทักษ์ ร ะบบคุณธรรมข้ำ รำชกำร
กรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนครคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่ำ “ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนคร” ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนห้ำคน ซึ่งนำยกรฐัมนตรแีต่งตัง้ตำม
มำตรำ ๓๒ 

กรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ตอ้งท ำงำนเตม็เวลำ 

ใหห้วัหน้ำส ำนักงำน ก.ก. เป็นเลขำนุกำรของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๓๑  ผู้จะได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร  
ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสีส่บิหำ้ปี 

(๓) มคีุณสมบตัอิื่นอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 
(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู 
คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพล
เรือนในมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ หรือ
คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 

(ข) เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรกฤษฎกีำ 

(ค) รบัรำชกำรหรอืเคยรบัรำชกำรในต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำผูพ้พิำกษำศำลอุทธรณ์
หรอืเทยีบเท่ำ หรอืตุลำกำรหวัหน้ำคณะศำลปกครองชัน้ตน้ 

(ง) รบัรำชกำรหรือเคยรบัรำชกำรในต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำอธิบดีอยักำรพิเศษ
ประจ ำเขตหรอืเทยีบเท่ำ 

(จ) รับรำชกำรหรือเคยรับรำชกำรในต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูงหรือ
เทยีบเท่ำหรอืต ำแหน่งอื่นทีเ่ทยีบเท่ำต ำแหน่งบรหิำรระดบัสงูตำมที ่ก.ก. ก ำหนด 
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๔๑๒ 

( ฉ )  เ ป็ นห รื อ เ ค ย เ ป็ นผู้ ส อ น วิ ช ำ ใ น ส ำ ข ำนิ ติ ศ ำ สต ร์  รั ฐ ศ ำ สต ร์   
รฐัประศำสนศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ สงัคมศำสตร์ หรอืวชิำทีเ่กี่ยวกบักำรบรหิำรรำชกำร
แผ่นดินในสถำบนัอุดมศึกษำและด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ แต่ในกรณีที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ต้องด ำรงต ำแหน่งหรือเคย
ด ำรงต ำแหน่งมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหำ้ปี 

 

มำตรำ ๓๒  ให้มคีณะกรรมกำรคดัเลอืกกรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 
ประกอบด้วย ประธำนศำลปกครองสูงสุด เป็นประธำน รองประธำนศำลฎีกำที่ได้รบั
มอบหมำยจำกประธำนศำลฎีกำหนึ่งคน กรรมกำร ก.ก. ผู้ทรงคุณวุฒหินึ่งคนซึ่งได้รับ
เลอืกโดย ก.ก. และใหห้วัหน้ำส ำนักงำน ก.ก. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรคดัเลอืกมหีน้ำที่คดัเลอืกบุคคลผู้มคีุณสมบตัติำมมำตรำ ๓๑ 
จ ำนวนหำ้คน 

ใหผู้ไ้ดร้บัคดัเลอืกตำมวรรคสองประชุมและเลอืกกนัเองใหค้นหนึ่งเป็นประธำน
กรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร แลว้ใหน้ำยกรฐัมนตรแีต่งตัง้ 

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรคดัเลอืกกรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไป
ตำมทีค่ณะกรรมกำรคดัเลอืกก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๓  กรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ำม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นขำ้รำชกำร 

(๒) เป็นพนักงำนหรอืลูกจำ้งของหน่วยงำนของรฐัหรอืบุคคลใด 

(๓) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่
รบัผดิชอบในกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืง สมำชกิพรรคกำรเมอืง หรอืเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมอืง 

(๔) เป็นกรรมกำรในรฐัวสิำหกจิ 

(๕) เป็นกรรมกำรในองคก์รกลำงบรหิำรงำนบุคคลในหน่วยงำนของรฐั 

(๖) ประกอบอำชพีหรอืวิชำชพีอย่ำงอื่นหรอืด ำรงต ำแหน่งหรอืประกอบกำรใด 
ๆ หรอืเป็นกรรมกำรในหน่วยงำนของรฐัหรือเอกชน อนัขดัต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่
ก ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 
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๔๑๓ 

(๗) เป็นบุคคลลม้ละลำย คนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๘) เคยต้องค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก แมจ้ะมกีำรรอกำรลงโทษ เวน้แต่เป็น
กำรรอกำรลงโทษในควำมผดิอนัไดก้ระท ำโดยประมำท ควำมผดิลหุโทษ หรอืควำมผดิ
ฐำนหมิน่ประมำท 

 

มำตรำ ๓๔  ผู้ได้รบัคดัเลือกเป็นกรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ผู้ใดมี
ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๓๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรอื (๖) ผูน้ัน้ตอ้งลำออกจำกกำร
เป็นบุคคลซึ่งมีลกัษณะต้องห้ำม หรือแสดงหลกัฐำนให้เป็นที่เชื่อได้ว่ำตนได้เลิกกำร
ประกอบอำชีพหรือวิชำชีพหรือกำรประกอบกำรอนัมีลักษณะต้องห้ำมต่อเลขำนุกำร 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัคดัเลอืก 

ในกรณีที่ผู้ได้รบัคดัเลอืกเป็นกรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร มไิด้ลำออก
หรอืเลกิกำรประกอบอำชพีหรอืวชิำชพีหรอืกำรประกอบกำรภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำม
วรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้มเิคยไดร้บัคดัเลอืกเป็นกรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร และ
ใหด้ ำเนินกำรคดัเลอืกกรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ขึน้ใหม่ 

 

มำตรำ ๓๕  กรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งหกปี
นับแต่วนัทีน่ำยกรฐัมนตรแีต่งตัง้ และใหด้ ำรงต ำแหน่งไดเ้พยีงวำระเดยีว 

ให้กรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อยู่ใน
ต ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำนำยกรัฐมนตรีจะแต่งตัง้กรรมกำร ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนคร ใหม่ 

 

มำตรำ ๓๖  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำร ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนครพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) มอีำยุครบเจด็สบิปีบรบิูรณ์ 

(๔) ขำดคุณสมบตัติำมมำตรำ ๓๑ หรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๓๓ 
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๔๑๔ 

(๕) ต้องค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก แมจ้ะมกีำรรอกำรลงโทษ เวน้แต่เป็นกำร
รอกำรลงโทษในควำมผดิอนัไดก้ระท ำโดยประมำท ควำมผดิลหุโทษ หรอืควำมผดิฐำน
หมิน่ประมำท 

(๖) ไม่สำมำรถปฏิบตังิำนไดเ้ตม็เวลำอย่ำงสม ่ำเสมอตำมระเบยีบของ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนคร 

เมื่อมกีรณีตำมวรรคหนึ่ง ใหก้รรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เท่ำทีเ่หลอือยู่
ปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปได้ และให้ถือว่ำ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วยกรรมกำร 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครเท่ำที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 
เหลอือยู่ไม่ถงึสำมคน 

เมื่อมกีรณีตำมวรรคหนึ่งหรอืกรณีทีก่รรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร พน้จำก
ต ำแหน่งตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรคัดเลือกด ำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำร ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนครแทนกรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ซึง่พน้จำกต ำแหน่งโดยเรว็ 

 

มำตรำ ๓๗  ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให ้ก.ก. ด ำเนินกำรจดัใหม้หีรอืปรบัปรุงนโยบำยกำร

บรหิำรทรพัยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรพทิกัษ์ระบบคุณธรรม 

(๒) พจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๖๐ 

(๓) พจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขต์ำมมำตรำ ๖๔ 

(๔) พจิำรณำเรื่องกำรคุม้ครองระบบคุณธรรมตำมมำตรำ ๖๖ 

(๕) ออกกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ข้อบังคบั ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
วธิกีำรเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร และขอ้บงัคบั
เมื่อประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

(๖) แต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนครก ำหนด เพื่อเป็นกรรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหำนคร หรอืเป็น
กรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร 

(๗) ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนบญัญตัิ
ใหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำทีข่อง ก.พ.ค.  ทัง้นี้ เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้ 
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๔๑๕ 

มำตรำ ๓๘  ให้กรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร กรรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์ 
กรุงเทพมหำนคร และกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหำนคร ได้รบัเงินประจ ำ
ต ำแหน่ง ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นและค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง เช่นเดยีวกบักรรมกำร 
ก.พ.ค. กรรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน 

 

มำตรำ ๓๙  กำรประชุมของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร กรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
กรุงเทพมหำนคร และกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ
ที ่ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครก ำหนด 

 

หมวด ๓ 

ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

   

ส่วนที ่๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๔๐  กำรจัดระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครต้องเป็นไปเพื่อ
ผลสมัฤทธิต์่อภำรกจิของกรุงเทพมหำนคร ควำมมปีระสทิธภิำพ และควำมคุม้ค่ำ โดยให้
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครปฏบิตัริำชกำรอย่ำงมคีุณภำพ คุณธรรม และมคีุณภำพชวีติ
ทีด่ ี

 

มำตรำ ๔๑  กำรจดัระเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครตำมพระรำชบญัญตัินี้
ใหค้ ำนึงถงึระบบคุณธรรม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรรบับุคคลเพื่อบรรจุเข้ำรบัรำชกำรและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง ต้อง
ค ำนึงถงึควำมรู ้ควำมสำมำรถของบุคคล ควำมเสมอภำค ควำมเป็นธรรม และประโยชน์
ของทำงรำชกำร 

(๒) กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล ต้องค ำนึงผลสมัฤทธิแ์ละประสิทธภิำพของ
องคก์รและลกัษณะของงำน โดยไม่เลอืกปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรม 

(๓) กำรพจิำรณำควำมดคีวำมชอบ กำรเลื่อนต ำแหน่ง และกำรใหป้ระโยชน์อื่น
แก่ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรม โดยพิจำรณำจำกผลงำน 
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๔๑๖ 

ศกัยภำพ ควำมประพฤติและพฤติกรรมทำงจรยิธรรม และจะน ำควำมคดิเห็นทำงกำร
เมอืงหรอืสงักดัพรรคกำรเมอืงมำประกอบกำรพจิำรณำมไิด ้

(๔) กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย ต้องเป็นไปด้วยควำมยุตธิรรมและโดยปรำศจำก
อคต ิ

(๕) กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลตอ้งมคีวำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๔๒  ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครม ี๓ ประเภท คอื 

(๑) ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมญั 

(๒) ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำกรุงเทพมหำนคร 

(๓) ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครในสถำบนัอุดมศกึษำ 

 

มำตรำ ๔๓  ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครต้องมี
คุณสมบตัทิัว่ไปและไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบตัทิัว่ไป 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปี 

(๓) เป็นผูเ้ลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รง
เป็นประมุขดว้ยควำมบรสุิทธิใ์จ 

ข. ลกัษณะตอ้งหำ้ม 

(๑) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถ คนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ คนวกิลจรติหรอืจติฟัน่
เฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ก. 

(๒) เป็นผูอ้ยู่ในระหว่ำงถูกสัง่พกัรำชกำรหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไว้ก่อน
ตำมพระรำชบญัญตันิี้หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

(๓) เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัดจีนเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๕) เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุกเพรำะกระท ำ
ควำมผดิทำงอำญำ เวน้แต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิ
ลหุโทษ 
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๔๑๗ 

(๖) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร
รฐัวสิำหกจิหรอืหน่วยงำนอื่นของรฐั 

(๗) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำม
พระรำชบญัญตันิี้หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

(๘) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผดิวนิัยตำมพระรำชบญัญตัินี้หรอื
ตำมกฎหมำยอื่น 

(๙) เป็นผูเ้คยกระท ำกำรทุจรติในกำรสอบเขำ้รบัรำชกำร หรอืเขำ้ปฏบิตังิำนใน
หน่วยงำนของรฐั 

ผูท้ีจ่ะเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำม 
ข. (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรอื (๙) ก.ก. อำจพจิำรณำยกเวน้ใหเ้ขำ้รบัรำชกำรได ้แต่
ถ้ำเป็นกรณีมลีกัษณะต้องหำ้มตำม ข. (๖) หรอื (๗) ผูน้ัน้ต้องออกจำกงำนหรอืออกจำก
รำชกำรไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมลีกัษณะต้องหำ้มตำม ข. (๘) ผู้นัน้ต้องออกจำก
งำนหรอืออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว และต้องมใิช่เป็นกรณีออกจำกงำนหรอืออก
จำกรำชกำรเพรำะทุจรติต่อหน้ำที ่มตขิอง ก.ก. ในกำรยกเวน้ดงักล่ำวตอ้งไดค้ะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่ำสีใ่นหำ้ของจ ำนวนกรรมกำรทีม่ำประชุม กำรลงมตใิหก้ระท ำโดยลบั 

กำรขอยกเวน้ตำมวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.ก. ก ำหนด 

ในกรณีตำมวรรคสอง ก.ก. จะยกเว้นให้เป็นกำรเฉพำะรำย หรือจะประกำศ
ยกเวน้ใหเ้ป็นกำรทัว่ไปกไ็ด ้

ผู้ที่จะเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครผู้ใดเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมืองหรือเป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รบัผิดชอบในกำรบริหำรพรรค
กำรเมอืงหรอืเจำ้หน้ำทีใ่นพรรคกำรเมอืง ผูน้ัน้ตอ้งลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งหรอืกำร
ประกอบอำชพีนัน้และกำรลำออกตอ้งมผีลก่อนวนับรรจุเขำ้รบัรำชกำร 

ในกรณีที่ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมิได้มีกำร
ด ำเนินกำรตำมวรรคห้ำ ให้ถือว่ำผู้นัน้มเิคยได้รบัคดัเลอืกหรอืเลอืกเพื่อเขำ้รบัรำชกำร
เป็นขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๔๔  กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครใหเ้ป็นไปตำมที่
บญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ หรอืตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ เวน้แต่กรณีทีม่ไิด้
บญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้หรอืมไิดก้ ำหนดไวใ้นพระรำชกฤษฎีกำ ใหน้ ำกฎหมำยว่ำ
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๔๑๘ 

ดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนมำใชบ้งัคบักบักำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของขำ้รำชกำร
กรุงเทพมหำนครสำมญั กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำมำใชบ้งัคบักบักำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำกรุง เทพมหำนคร และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำมำใช้บังคับกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครในสถำบนัอุดมศกึษำ โดยอนุโลม 

ในกำรน ำกฎหมำยตำมวรรคหนึ่งมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ให้อ ำนำจหน้ำทีข่อง
คณะรฐัมนตร ีก.พ. ก.ค.ศ. และ ก.พ.อ. เป็นอ ำนำจหน้ำทีข่อง ก.ก. ส ำหรบัผูใ้ชอ้ ำนำจ
หน้ำทีอ่ื่นใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ก. ก ำหนด โดยค ำนึงถงึต ำแหน่งผูใ้ชอ้ ำนำจหรอืกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีท่ีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยนัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๔๕  วนัเวลำท ำงำน วนัหยุดรำชกำรตำมประเพณี วนัหยุดรำชกำร
ประจ ำปีและกำรลำหยุดรำชกำรของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมที ่ก.ก. 
ก ำหนด ในกรณีที่ ก.ก. ยงัมไิด้ก ำหนด ให้น ำหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำวที่ใช้กบั
ขำ้รำชกำรพลเรอืนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ หรอืขำ้รำชกำรพลเรอืนใน
สถำบนัอุดมศกึษำ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนหรอืมเีหตุพเิศษและเพื่อประโยชน์แก่กำรบรหิำรรำชกำร
กรุ ง เทพมหำนคร ผู้ว่ ำ รำชกำรกรุ ง เทพมหำนครอำจก ำหนดให้ข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครในหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรใดหรือที่ปฏิบัติงำนประเภทใดของ
กรุงเทพมหำนครมวีนัเวลำท ำงำน หรอืวนัหยุด รวมทัง้กำรลำหยุดเป็นอย่ำงอื่นได ้

 

มำตรำ ๔๖  เครื่องแบบของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและระเบยีบกำรแต่ง
เครื่องแบบ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๔๗  บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
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๔๑๙ 

มำตรำ ๔๘  ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครผู้ใดถึงแก่ควำมตำยเนื่องจำกกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร ผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุจะพจิำรณำเลื่อนเงนิเดอืนใหผู้น้ัน้เป็นกรณีพเิศษ
เพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญหรอืใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์อื่นตำมที ่ก.ก.  
ก ำหนดกไ็ด ้

 

มำตรำ ๔๙  ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครอำจไดร้บัเงนิเพิม่ส ำหรบัต ำแหน่งทีม่ี
เหตุพเิศษตำมระเบยีบที ่ก.ก. ก ำหนด 

ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครอำจได้รบัเงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำวตำมภำวะ
เศรษฐกจิตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ก. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๐  ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครมเีสรภีำพในกำรรวมกลุ่ม แต่ทัง้นี้ตอ้ง
ไม่กระทบประสิทธิภำพในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและควำมต่อเนื่องในกำรจดัท ำ
บรกิำรสำธำรณะ 

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรรวมกลุ่มตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมที่
ก ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรบรรจุ และกำรแต่งตัง้ 

   
 

มำตรำ ๕๑  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๔ (๕) นอกจำกต ำแหน่งที่ก ำหนดใน
กฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนครแล้ว อ.ก.ก. สำมญัขำ้รำชกำร
อำจก ำหนดต ำแหน่งที่มชีื่ออย่ำงอื่นเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำน และแจ้งให้ ก.ก. 
ทรำบ 

 

มำตรำ ๕๒  กำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรกรุ งเทพมหำนคร
สำมญัและกำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง ใหผู้ม้อี ำนำจดงัต่อไปนี้เป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและ
แต่งตัง้ 
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๔๒๐ 

(๑) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งปลัดกรุงเทพมหำนคร หัวหน้ำ
หน่วยงำนระดบัส ำนัก ต ำแหน่งประเภทวชิำกำรระดบัทรงคุณวุฒ ิหรอืต ำแหน่งอื่นที ่ก.ก. 
ก ำหนดในระดบัเทยีบเท่ำ ใหผู้ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุ และให้
นำยกรฐัมนตรนี ำควำมกรำบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

(๒) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งรองหวัหน้ำหน่วยงำนระดบัส ำนัก 
ต ำแหน่งหวัหน้ำหน่วยงำนต ่ำกว่ำระดบัส ำนัก ต ำแหน่งประเภทวชิำกำรระดบัเชีย่วชำญ 
ต ำแหน่งประเภททัว่ไประดับทักษะพิเศษ หรือต ำแหน่งอื่นที่ ก.ก. ก ำหนดในระดับ
เทยีบเท่ำ ใหผู้ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

(๓) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกอง 
ต ำแหน่งประเภทวชิำกำรระดบัช ำนำญกำรพเิศษ ต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัอำวุโส 
หรอืต ำแหน่งอื่นที ่ก.ก. ก ำหนดในระดบัเทยีบเท่ำ ใหป้ลดักรุงเทพมหำนครเป็นผูม้อี ำนำจ
สัง่บรรจุและแต่งตัง้โดยค ำแนะน ำหรอืควำมเหน็ชอบของผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(๔) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งอื่นนอกจำกต ำแหน่งตำม (๑) (๒) 
และ (๓) ในส ำนักปลดักรุงเทพมหำนคร ส ำนักหรอืส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งมี
ฐำนะเป็นส ำนัก ส ำนักงำน ก.ก. ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำน
เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและส ำนักงำนเขต ให้ปลดักรุงเทพมหำนคร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งมีฐำนะเป็นส ำนัก 
หวัหน้ำส ำนักงำน ก.ก. เลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร หวัหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร
ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรอืผูอ้ ำนวยกำรเขต แล้วแต่กรณี เป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุ
และแต่งตัง้ แต่ถ้ำเป็นกำรแต่งตัง้จำกส ำนักหรอืส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งมฐีำนะ
เป็นส ำนัก หรอืส ำนักงำนหรอืส ำนักงำนเขตหนึ่งไปอกีส ำนักหรอืส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่อ
อย่ ำงอื่นซึ่ งมีฐำนะเป็นส ำนักหรือส ำนักงำนหรือส ำนักงำนเขตหนึ่ ง  ให้ปลัด
กรุงเทพมหำนครเป็นผูม้อี ำนำจสัง่แต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๕๓  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำกรุงเทพมหำนครและกำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง ใหผู้ม้อี ำนำจดงัต่อไปนี้
เป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ 
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๔๒๑ 

(๑) กำรบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งซึ่งมวีทิยฐำนะเชีย่วชำญพเิศษ เมื่อ
ได้รบัควำมเห็นชอบจำก ก.ก. แล้ว ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้มีอ ำนำจสัง่
บรรจุ และให้นำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ  
แต่งตัง้ 

(๒) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งมวีทิยฐำนะเชีย่วชำญ เมื่อได้รบั
ควำมเหน็ชอบจำก ก.ก. แลว้ ใหผู้ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและ
แต่งตัง้ 

(๓) กำรบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งซึ่งมวีทิยฐำนะช ำนำญกำรพเิศษ เมื่อ
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก ก.ก. แล้ว ใหป้ลดักรุงเทพมหำนครเป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและ
แต่งตัง้ 

(๔) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งอื่นนอกจำกต ำแหน่งตำม (๑) (๒) 
และ (๓) ในส ำนักหรอืส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งมฐีำนะเป็นส ำนัก และส ำนักงำน
เขต เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.ก. แล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือหวัหน้ำส่วน
รำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งมฐีำนะเป็นส ำนัก หรอืผูอ้ ำนวยกำรเขต แล้วแต่กรณี เป็นผู้
มอี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ แต่ถ้ำเป็นกำรแต่งตัง้จำกส ำนักหรอืส่วนรำชกำรที่เรยีกชื่อ
อย่ำงอื่นซึ่งมีฐำนะเป็นส ำนักหรือส ำนักงำนเขตหนึ่งไปอีกส ำนักหรือส่วนรำชกำรที่
เรยีกชื่ออย่ำงอื่นซึง่มฐีำนะเป็นส ำนักหรอืส ำนักงำนเขตหนึ่ง เมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก 
ก.ก. แลว้ ใหป้ลดักรุงเทพมหำนครเป็นผูม้อี ำนำจสัง่แต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๕๔  กำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครใน
สถำบนัอุดมศกึษำและกำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง ใหผู้ม้อี ำนำจดงัต่อไปนี้เป็นผูม้อี ำนำจ
สัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

(๑) กำรบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์เมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำก ก.ก. แล้วให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุ และให้
นำยกรฐัมนตรนี ำควำมกรำบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

(๒) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ เมื่อได้รบัควำม
เห็นชอบจำก ก.ก. แล้ว ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุและ
แต่งตัง้ 
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๔๒๒ 

(๓) กำรบรรจุและแต่งตัง้ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย ์เมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำก ก.ก. แลว้ ใหป้ลดักรุงเทพมหำนครเป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

(๔) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งอื่นนอกจำกต ำแหน่งตำม (๑) (๒) 
และ (๓) ในส ำนักหรอืส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นซึง่มฐีำนะเป็นส ำนัก เมื่อไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำก ก.ก. แลว้ ใหผู้อ้ ำนวยกำรส ำนักหรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่น
ซึง่มฐีำนะเป็นส ำนัก แลว้แต่กรณี เป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ แต่ถำ้เป็นกำรแต่งตัง้
จำกส ำนักหรอืส่วนรำชกำรที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งมฐีำนะเป็นส ำนักหนึ่งไปอีกส ำนักหรอื
ส่วนรำชกำรที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งมฐีำนะเป็นส ำนักหนึ่ง เมื่ อได้รบัควำมเห็นชอบจำก 
ก.ก. แลว้ ใหป้ลดักรุงเทพมหำนครเป็นผูม้อี ำนำจสัง่แต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๕๕  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๕๒ มำตรำ ๕๓ มำตรำ ๕๔ และมำตรำ ๕๘ 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรบรรจุและกำรให้พ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ก. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๖  กำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครจำกขำ้รำชกำรประเภทหนึ่ง
ไปเป็นขำ้รำชกำรอกีประเภทหนึ่ง อำจกระท ำไดห้ำกผูน้ัน้สมคัรใจและหน่วยงำนตน้สงักดั
เหน็ชอบ  ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ก. ก ำหนด 

ในกรณีทีไ่ดด้ ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว ใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๒ มำตรำ 
๕๓ หรอืมำตรำ ๕๔ แลว้แต่กรณี เป็นผูม้อี ำนำจสัง่แต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๕๗  กำรโอนพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ กำรโอนขำ้รำชกำรทีไ่ม่ใชข่ำ้รำชกำร
กรุงเทพมหำนครตำมพระรำชบัญญัตินี้และไม่ใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง และกำรโอน
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่นของรัฐที่  ก .ก.  ก ำหนด มำบรรจุ เ ป็นข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ตลอดจนจะแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดบั ใด 
หรอืต ำแหน่งใด วทิยฐำนะใด และใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนเท่ำใด ใหก้ระท ำไดต้ำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรที ่ก.ก. ก ำหนด 

เพื่อประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำร ให้ถือเวลำรำชกำรหรอืเวลำท ำงำนของ 
ผู้ซึ่งโอนมำรบัรำชกำรตำมวรรคหนึ่งเป็นเวลำรำชกำรของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
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๔๒๓ 

ส่วนที ่๓ 

วนิัยและกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 

   
 

มำตรำ ๕๘  กำรสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงหรอืกำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 
ให้ผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุส่งเรื่องให้ ก.ก. พิจำรณำ เมื่อ ก.ก. มีมติเป็นประกำรใด ให้ผู้มี
อ ำนำจสัง่บรรจุสัง่หรอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมนัน้ 

กำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร หรอืเตรยีม
ควำมพร้อมและพฒันำอย่ำงเขม้เนื่องจำกมผีลกำรประเมนิต ่ำกว่ำเกณฑ์หรอืมำตรฐำน 
หรอืกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไปรบัรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบัรำชกำร
ทหำร ใหด้ ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ก. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๙  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำไดด้ ำเนินกำรทำงวนิัย หรอืด ำเนินกำรเพื่อสัง่ให้
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครผูใ้ดออกจำกรำชกำร ใหร้ำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยหรอื
กำรสอบสวน หรอืกำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัจนถงึผูม้อี ำนำจ
สัง่บรรจุ  ทัง้นี้ ตำมระเบยีบว่ำดว้ยกำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยที ่ก.ก. ก ำหนด 

ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำทีไ่ดร้บัรำยงำนตำมวรรคหนึ่งเหน็ว่ำกำรยุตเิรื่อง กำรงด
โทษหรอืกำรลงโทษ เป็นกำรไม่ถูกตอ้งหรอืไม่เหมำะสม กใ็หม้อี ำนำจสัง่ลงโทษ เพิม่โทษ
เป็นสถำนโทษหรืออตัรำโทษที่หนักขึ้น ลดโทษเป็นสถำนโทษหรืออตัรำโทษที่เบำลง 
งดโทษโดยใหท้ ำทณัฑ์บนเป็นหนังสอืหรอืว่ำกล่ำวตกัเตือน หรอืยกโทษใหถู้กต้องหรอื
เหมำะสมตำมควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ควำมในค ำสัง่เดมิใหเ้ป็นกำร
ถูกต้องหรอืเหมำะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่ำควรด ำเนินกำรอย่ำงใดเพิม่เติมเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำให้ได้ควำมจริงและยุติธรรมก็ให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรหรือสัง่
ด ำเนินกำรไดต้ำมควรแก่กรณี  ทัง้นี้ กำรสัง่ลงโทษหรอืเพิม่โทษเป็นสถำนโทษทีห่นักขึน้
ต้องไม่เกินอ ำนำจของตนและกำรเพิ่มอตัรำโทษเมื่อรวมกับอตัรำโทษเดิมต้องไม่เกิน
อ ำนำจนัน้ด้วย ถ้ำเกินอ ำนำจของตนก็ใหร้ำยงำนต่อผู้บงัคบับญัชำของผูน้ัน้ตำมล ำดบั
เพื่อใหพ้จิำรณำด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี 
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๔๒๔ 

ในกรณีที่ผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุที่ไดร้บัรำยงำนตำมวรรคหนึ่งเหน็ว่ำกรณีเป็นกำร
กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง ใหผู้ม้อี ำนำจสัง่บรรจุมอี ำนำจด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรที ่ก.ก. ก ำหนด 

เมื่อไดม้คี ำสัง่เพิม่โทษ ลดโทษ งดโทษ หรอืยกโทษ ถำ้เพิม่โทษเป็นสถำนโทษ
ทีห่นักขึน้หรอืลดโทษเป็นสถำนโทษทีเ่บำลง หรอืงดโทษ หรอืยกโทษ ค ำสัง่ลงโทษเดมิ
ให้เป็นอนัยกเลิก ถ้ำลดโทษเป็นอตัรำโทษที่เบำลง อตัรำโทษส่วนที่เกินก็ให้เป็นอัน
ยกเลกิ ในกรณีที่ค ำสัง่ลงโทษตดัเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืนหรอืลดขัน้เงนิเดอืนเป็นอนั
ยกเลกิ หรอือตัรำโทษส่วนทีเ่กนิเป็นอนัยกเลกิ ใหค้นืเงนิเดอืนทีไ่ดต้ดัหรอืลดไปแลว้ตำม
ค ำสัง่ทีเ่ป็นอนัยกเลกิ หรอือตัรำโทษส่วนทีเ่กนิเป็นอนัยกเลกินัน้ใหแ้ก่ผูถู้กลงโทษ 

เมื่อผู้มอี ำนำจสัง่บรรจุได้ด ำเนินกำรทำงวนิัยหรอืไดร้บัรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง
และไดพ้จิำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ลว้ ใหร้ำยงำนไปยงั ก.ก. เพื่อพจิำรณำ 

ในกรณีที่ ก.ก. ได้รบัรำยงำนตำมวรรคหำ้ และเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย
เป็นกำรไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมำะสมและมมีติเป็นประกำรใด ให้ผู้มอี ำนำจสัง่บรรจุหรอื
ปลดักรุงเทพมหำนครหรือผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสัง่หรอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมนัน้ 
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้มต ิก.ก. 

 

ส่วนที ่๔ 

กำรอุทธรณ์ 

   
 

มำตรำ ๖๐  ผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษหรอืสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ผู้
นัน้มสีทิธอิุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีท่รำบหรอืถอื
ว่ำทรำบค ำสัง่ 

กำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๖๑  กำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๖๐ ใหด้ ำเนินกำรใหแ้ล้ว
เสร็จภำยในหนึ่งร้อยยี่สบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัอุทธรณ์ เว้นแต่มเีหตุขดัขอ้งที่ท ำให้กำร
พจิำรณำไม่แล้วเสรจ็ภำยในระยะเวลำดงักล่ำว กใ็หข้ยำยระยะเวลำไดอ้กีซึ่งไม่เกนิสอง
ครัง้โดยแต่ละครัง้จะตอ้งไม่เกนิหกสบิวนั และใหบ้นัทกึเหตุขดัขอ้งใหป้รำกฏไวด้ว้ย 
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๔๒๕ 

ในกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร จะพจิำรณำวนิิจฉัย
เองหรือจะตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหำนคร เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้
พจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์กไ็ด ้ ทัง้นี้ ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 

ในกรณีที่กำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ไม่อำจกระท ำได้ภำยในระยะเวลำตำม
วรรคหนึ่ง และผูอุ้ทธรณ์เหน็ว่ำกรณีดงักล่ำวเป็นเหตุใหต้นไดร้บัควำมเสยีหำย ใหถ้อืว่ำผู้
อุทธรณ์เป็นผู้ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตัง้ศำล
ปกครองและวธิพีจิำรณำคดปีกครอง 

 

มำตรำ ๖๒  เมื่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร พจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้
ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๒ มำตรำ ๕๓ หรอืมำตรำ ๕๔ แล้วแต่
กรณี ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำวินิจฉัยนัน้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนครมคี ำวนิิจฉยั 

ในกร ณีที่ ผู้ อุ ท ธร ณ์ ไม่ เ ห็นด้ว ยกับค ำ วินิ จฉัย อุทธร ณ์ของ  ก .พ .ค . 
กรุงเทพมหำนคร ใหฟ้้องคดตี่อศำลปกครองภำยในเก้ำสบิวนันับแต่วนัทีท่รำบหรอืถอืว่ำ
ทรำบค ำวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

ผู้บงัคบับญัชำผู้ใดไม่ปฏิบตัิตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำเป็นกำรจงใจละเว้นกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยมชิอบเพื่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่บุคคลอื่น 

 

ส่วนที ่๕ 

กำรรอ้งทุกข ์

   
 

มำตรำ ๖๓  ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครผูใ้ดมคีวำมคบัขอ้งใจอนัเกดิจำกกำร
ปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัติ่อตนของผูบ้งัคบับญัชำ และเป็นกรณีไม่อำจอุทธรณ์ตำมส่วนที ่๔ 
กำรอุทธรณ์ ได ้ผูน้ัน้มสีทิธริอ้งทุกขไ์ดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นส่วนนี้ 
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๔๒๖ 

มำตรำ ๖๔  กำรร้องทุกข์ที่เหตุ เกิดจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ร้องทุกข์ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำชัน้เหนือขึน้ไปตำมล ำดบั 

กำรรอ้งทุกขท์ีเ่หตุเกดิจำกผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปลดักรุงเทพมหำนคร 
หวัหน้ำหน่วยงำนระดบัส ำนัก หรอืต ำแหน่งอื่นที ่ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ก ำหนดใหร้อ้ง
ทุกขต์่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 

เมื่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ไดพ้จิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขป์ระกำรใดแลว้ 
ใหผู้ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปลดักรุงเทพมหำนคร หรอืผูบ้งัคบับญัชำ แล้วแต่กรณี 
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมค ำวนิิจฉยัของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 

กำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขต์ำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๖๕  ในกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์ให ้ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 
มอี ำนำจไม่รบัเรื่องร้องทุกข์ ยกค ำร้องทุกข์ หรอืมคี ำวนิิจฉัยให้แก้ไขหรอืยกเลกิค ำสัง่ 
และให้เยยีวยำควำมเสียหำยให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่ง
ควำมยุตธิรรมตำมระเบยีบที ่ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ก ำหนด 

ในกำรพิจำรณำวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร จะพิจำรณำ
วินิจฉัยเองหรือจะตัง้กรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร คนหนึ่ ง  หรือจะตัง้
คณะกรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหำนคร เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้พจิำรณำวนิิจฉัย
เรื่องรอ้งทุกขก์ไ็ด ้ ทัง้นี้ ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 

 

หมวด ๔ 

กำรคุม้ครองระบบคุณธรรม 

   
 

มำตรำ ๖๖  ในกรณีที ่ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เหน็ว่ำกฎ ระเบยีบ หรอืค ำสัง่
ใดที่ออกตำมพระรำชบญัญตัินี้และมุ่งหมำยใหใ้ชบ้งัคบัเป็นกำรทัว่ไป ไม่สอดคล้องกบั
ระบบคุณธรรมตำมมำตรำ ๔๑ ให ้ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร แจง้ใหห้น่วยงำนหรอืผูอ้อก
กฎ ระเบยีบ หรอืค ำสัง่ดงักล่ำวทรำบ เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ขหรอืยกเลกิตำมควรแก่กรณี 
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๔๒๗ 

หมวด ๕ 

บุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 

   
 

มำตรำ ๖๗  บุคลำกรกรุงเทพมหำนครม ี๒ ประเภท คอื 

(๑) ลูกจำ้งกรุงเทพมหำนคร 

(๒) พนักงำนกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๖๘  กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของลูกจำ้งกรุงเทพมหำนคร ใหเ้ป็นไป
ตำมมำตรฐำนที ่ก.ก. ก ำหนด 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครออกขอ้บงัคบัเกี่ยวกับกำรบรหิำรทรพัยำกร
บุคคลของลูกจำ้งกรุงเทพมหำนครใหส้อดคล้องกบัมำตรฐำนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล
ที ่ก.ก. ก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง 

ค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน สทิธหิรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใด และบ ำเหน็จของลูกจำ้ง
กรุงเทพมหำนคร ใหต้รำเป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๖๙  ลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนครผูใ้ดถงึแก่ควำมตำยเนื่องจำกกำรปฏบิตัิ
หน้ำที่รำชกำร ผู้มอี ำนำจสัง่แต่งตัง้จะพจิำรณำเลื่อนค่ำจ้ำงใหผู้้นัน้เป็นกรณีพเิศษเพื่อ
ประโยชน์ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จกไ็ด ้ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑท์ี ่ก.ก. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๐  กรุงเทพมหำนครอำจมพีนักงำนกรุงเทพมหำนครเพื่อปฏบิตังิำนใน
ลักษณะที่ต้องใช้ควำมรู้หรือควำมเชี่ยวชำญ หรือเพื่อปฏิบตัิงำนในเรื่องที่มีควำมจ ำ
เป็นได ้

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของพนักงำนกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนที ่ก.ก. ก ำหนด 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครออกขอ้บงัคบัเกี่ยวกับกำรบรหิำรทรพัยำกร
บุคคลของพนักงำนกรุงเทพมหำนครให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรบริหำรทรพัยำกร
บุคคลที ่ก.ก. ก ำหนดตำมวรรคสอง 

ค่ ำตอบแทนและสิทธิห รือประ โยช น์ตอบแทนอื่ น ใ ดของพนั ก งำน
กรุงเทพมหำนครใหต้รำเป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหำนคร 
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๔๒๘ 

มำตรำ ๗๑  วนัเวลำท ำงำน วนัหยุดรำชกำรตำมประเพณี วนัหยุดรำชกำร
ประจ ำปีและกำรลำหยุดรำชกำรของบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมที่ ก.ก.  
ก ำหนด 

ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนหรอืมเีหตุพเิศษและเพื่อประโยชน์แก่กำรบรหิำรรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครอำจก ำหนดใหบุ้คลำกรกรุงเทพมหำนคร
ในหน่วยงำนหรอืส่วนรำชกำรใด หรอืทีป่ฏบิตังิำนประเภทใดของกรุงเทพมหำนคร มวีนั
เวลำท ำงำน หรอืวนัหยุด รวมทัง้กำรลำหยุดเป็นอย่ำงอื่นได ้

 

มำตรำ ๗๒  เครื่องแบบของบุคลำกรกรุงเทพมหำนครและระเบยีบกำรแต่ง
เครื่องแบบใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัทีผู่ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครก ำหนดและประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๗๓  บุคลำกรกรุงเทพมหำนครมเีสรภีำพในกำรรวมกลุ่ม แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่
กระทบประสทิธภิำพในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิและควำมต่อเนื่องในกำรจดัท ำบรกิำร
สำธำรณะ 

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรรวมกลุ่มตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมที่
ก ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๗๔  ให ้ก.ก. อ.ก.ก. วสิำมญั อ.ก.ก. ขำ้รำชกำรครู อ.ก.ก. สำมญั และ 
อ.ก.ก. ส ำนักซึ่งปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ปฏบิตัหิน้ำที่
ต่อไปจนกว่ำจะแต่งตัง้ ก.ก. อ.ก.ก. วสิำมญั อ.ก.ก. สำมญัขำ้รำชกำร หรอื อ.ก.ก. สำมญั
หน่วยงำน แลว้แต่กรณี ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กำรด ำเนินกำรให้ม ีก.ก. ให้กระท ำใหแ้ล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อยยี่สบิวนันับแต่
วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของ อ.ก.ก. วสิำมญั อ.ก.ก. ขำ้รำชกำรครู อ.ก.ก. สำมญั 
และ อ.ก.ก. ส ำนักตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ก. ก ำหนด 
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๔๒๙ 

ในกรณีทีผู่ด้ ำรงต ำแหน่งใน ก.ก. อ.ก.ก. วสิำมญั อ.ก.ก. ขำ้รำชกำรครู อ.ก.ก. 
สำมญั หรือ อ.ก.ก. ส ำนัก ตำมวรรคหนึ่งพ้นจำกต ำแหน่งซึ่งมิใช่ตำมวำระ ให้ ก.ก. 
อ.ก.ก. วสิำมญั อ.ก.ก. ขำ้รำชกำรครู อ.ก.ก. สำมญั หรอื อ.ก.ก. ส ำนัก ประกอบด้วย
กรรมกำรหรอือนุกรรมกำรเท่ำทีเ่หลอือยู่ เวน้แต่กรณีมกีรรมกำรหรอือนุกรรมกำรเหลอื
ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งกรรมกำรหรืออนุกรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรที ่ก.ก. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๕  ในระหว่ำงทีย่งัมไิด้ด ำเนินกำรใหม้ ีก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ให้ 
ก.ก. ท ำหน้ำที ่ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ตำมพระรำชบญัญตันิี้ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะได้
แต่งตัง้ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กำรด ำเนินกำรแต่งตัง้ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ใหก้ระท ำใหแ้ล้วเสรจ็ภำยใน
หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๗๖  ผู้ใดเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมญัหรือข้ำรำชกำรครู
กรุงเทพมหำนครตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
อยู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั ให้ผู้นัน้เป็นขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร
สำมญัหรอืขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำกรุงเทพมหำนครตำมพระรำชบญัญตัิ
นี้ แลว้แต่กรณี ต่อไป 

 

มำตรำ ๗๗  ในระหว่ำงที่ ก.ก. ยังมิได้จัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
มำตรฐำนต ำแหน่ง มำตรฐำนวิทยฐำนะ และมำตรฐำนต ำแหน่งวชิำกำรตำมควำมใน
หมวด ๓ ข้ำรำชกำรกรุง เทพมหำนครแห่งพระรำชบัญญัตินี้  ให้ข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่เดิมมีสิทธิได้รบัเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง 
ตลอดจนมสีทิธอิื่น ๆ ตำมทีเ่คยมสีทิธอิยู่ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระรำชบญัญตัิระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่เตมิ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้งไปพลำง
ก่อน จนกว่ำ ก.ก. จะจดัท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งมำตรฐำนต ำแหน่ง มำตรฐำน 
วิทยฐำนะ และมำตรฐำนต ำแหน่งวิชำกำรเสร็จ  และจัดต ำแหน่งข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครของทุกหน่วยงำนเขำ้ประเภทต ำแหน่ง สำยงำน ระดบัต ำแหน่งต ำแหน่ง
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๔๓๐ 

ที่มีวิทยฐำนะ และต ำแหน่งวิชำกำรตำมที่ได้จัดท ำและประกำศให้ทรำบ จึงให้น ำ
บทบญัญตัิในหมวด ๓ ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร แห่งพระรำชบญัญตัินี้มำใช้บงัคบั
ตัง้แต่วนัที่ ก.ก. ประกำศเป็นต้นไป และให้ผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ สัง่แต่งตัง้
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครใหด้ ำรงต ำแหน่งใหม่ภำยในสำมสบิวนันับตัง้แต่วนัที ่ก.ก. 
ประกำศ 

กำรปรบัเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่ง
ได้รับแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งตำมที่ ก.ก. ก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขที ่ก.ก. ก ำหนด 

ให ้ก.ก. ด ำเนินกำรประกำศตำมวรรคหนึ่งใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๗๘  บรรดำบทบญัญตัิของกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ
หรอืค ำสัง่ใดที่อ้ำงถึงต ำแหน่งและระดบัต ำแหน่งของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครตำม
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิให้
ถอืว่ำอ้ำงถงึต ำแหน่งและระดบัต ำแหน่งของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครที ่ก.ก. ก ำหนด
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๗๙  ผู้ใดเป็นลูกจ้ำงของกรุงเทพมหำนครอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหผู้น้ัน้เป็นลูกจำ้งกรุงเทพมหำนครตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ในระหว่ำงที่ยังมิได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลหรือออก
ข้อบังคับหรือตรำข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ ๖๘ ให้น ำข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหำนคร ว่ำดว้ยลูกจำ้งซึง่ใชบ้งัคบัอยู่เดมิมำใชบ้งัคบัไปพลำงก่อน 

 

มำตรำ ๘๐  ในระหว่ำงทีย่งัมไิดต้รำพระรำชกฤษฎีกำ หรอืออกขอ้บญัญตั ิกฎ 
ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มติ หรอืขอ้ก ำหนดอื่นใดเพื่อปฏบิตัิกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ ให้น ำ
พระรำชกฤษฎกีำ ขอ้บญัญตั ิกฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิหรอืขอ้ก ำหนดอื่นใดซึง่ใชบ้งัคบั
กับกรุงเทพมหำนครหรือข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครอยู่เดิมมำใช้บังคับโดยอนุโลม 
เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้ 
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๔๓๑ 

ในกรณีที่ไม่อำจน ำพระรำชกฤษฎีกำ ข้อบญัญัติ กฎ ข้อบงัคบั ระเบียบ มติ 
หรอืขอ้ก ำหนดอื่นใดทีก่ ำหนดไวแ้ล้วมำใชบ้งัคบัไดต้ำมวรรคหนึ่ง กำรจะด ำเนินกำรเป็น
ประกำรใดใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ก. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๘๑  ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครผูใ้ดมกีรณีกระท ำผดิวนิัยหรอืมกีรณีที่
สมควรใหอ้อกจำกรำชกำรก่อนวนัทีบ่ทบญัญตัใินหมวด ๓ ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
แห่งพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมพระรำชบญัญตันิี้มอี ำนำจสัง่ลงโทษ
ผู้นั ้นหรือสัง่ ให้ผู้นั ้นออกจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครทีใ่ชอ้ยู่ในขณะนัน้ ส่วนกำรสอบสวน กำรพจิำรณำ และกำรด ำเนินกำร
เพื่อลงโทษหรอืใหอ้อกจำกรำชกำร ใหด้ ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ เวน้แต่ 

(๑) กรณีที่ผู้บงัคบับญัชำได้สัง่ใหส้อบสวนโดยถูกต้องตำมกฎหมำยทีใ่ชอ้ยู่ใน
ขณะนั ้นไปแล้วก่อนวันที่บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
แห่งพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั และยงัสอบสวนไม่แล้วเสรจ็ กใ็หส้อบสวนตำมกฎหมำย
นัน้ต่อไปจนกว่ำจะแลว้เสรจ็ 

(๒) กรณีที่ได้มกีำรสอบสวนหรอืพจิำรณำโดยถูกต้องตำมกฎหมำยทีใ่ชอ้ยู่ใน
ขณะนัน้เสร็จไปแล้วก่อนวนัทีบ่ทบญัญตัิในหมวด ๓ ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร แห่ง
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัใหก้ำรสอบสวนหรอืกำรพจิำรณำ แลว้แต่กรณี นัน้เป็นอนัใชไ้ด้ 

(๓) กรณีที่ได้มกีำรรำยงำนหรอืส่งเรื่อง หรอืน ำส ำนวนเสนอ หรอืส่งให้ ก.ก.  
อ.ก.ก. สำมัญ หรือ อ.ก.ก. ส ำนัก ใด พิจำรณำโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ใน
ขณะนัน้ และ ก.ก. อ.ก.ก. สำมญั หรอื อ.ก.ก. ส ำนัก แลว้แต่กรณี พจิำรณำเรื่องนัน้ยงัไม่
เสรจ็ ให ้ก.ก. อ.ก.ก. สำมญั หรอื อ.ก.ก. ส ำนัก พิจำรณำตำมกฎหมำยนัน้ต่อไปจนกว่ำ
จะแล้วเสร็จ 
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๔๓๒ 

 

มำตรำ ๘๒  ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครผู้ใดซึ่งโอนมำจำกพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรประเภทอื่นก่อนวันที่บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร แห่งพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั มกีรณีกระท ำผดิวนิัยหรอืกรณีทีส่มควร
ให้ออกจำกงำนหรอืให้ออกจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิน่หรอืกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรนัน้อยู่ในวนัก่อนวนัทีบ่ทบญัญตัใิน
หมวด ๓ ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร แห่งพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหผู้บ้งัคบับญัชำ
ตำมพระรำชบญัญตันิี้มอี ำนำจด ำเนินกำรทำงวนิัยแก่ผูน้ัน้ หรอืด ำเนินกำรสัง่ใหผู้น้ัน้ออก
จำกรำชกำรไดต้ำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๘๓  ผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมพระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ถำ้ยงัมไิดย้ื่นอุทธรณ์หรอืรอ้งทุกขต์ำม
พระรำชบัญญัติดังกล่ำว และยังไม่พ้นก ำหนดเวลำอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ในวันที่
บทบญัญตัใินหมวด ๓ ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครแห่งพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหผู้้
นัน้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
บทบญัญตัใินหมวด ๓ ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร แห่งพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๘๔  เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวนัที่บทบญัญตัิในหมวด ๓ 
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครแห่งพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั และอยู่ในอ ำนำจกำรพจิำรณำ
ของ ก.ก. อ.ก.ก. สำมญั หรอื อ.ก.ก. ส ำนัก ให ้ก.ก. อ.ก.ก. สำมญั หรอื อ.ก.ก. ส ำนัก 
แลว้แต่กรณี พจิำรณำต่อไปจนกว่ำจะแลว้เสรจ็ 

เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ทีไ่ดย้ื่นต่อ ก.ก. อ.ก.ก. สำมญั หรอื อ.ก.ก. ส ำนัก ในวนั
หรอืหลงัวนัทีบ่ทบญัญตัใินหมวด ๓ ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร แห่งพระรำชบญัญตันิี้
ใช้บังคับ และเป็นกรณีที่มีกำรลงโทษหรือสัง่กำรไว้ก่อนวนัที่บทบัญญัติในหมวด ๓ 
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร แห่งพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ให ้ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 
เป็นผูพ้จิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
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๔๓๓ 

มำตรำ ๘๕  กำรใดที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรหรือเคยด ำเนินกำรได้ตำม
พระรำชบญัญตัิระเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมไิดบ้ญัญตัไิวใ้น
พระรำชบญัญตันิี้ หรอืมกีรณีที่ไม่อำจด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ กำรด ำเนินกำร
ต่อไปในเรื่องนัน้จะสมควรด ำเนินกำรประกำรใดใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ก. ก ำหนด 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

อภสิทิธิ ์ เวชชำชวีะ 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 
 

  

๔๓๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ 
๒๘๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ำรแต่งตัง้และกำรใหข้ำ้รำชกำร
และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่ง ต้องเป็นไปตำมควำม
เหมำะสมและควำมจ ำเป็นของแต่ละท้องถิ่น รวมทัง้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีจ ำนวนเท่ำกัน โดยกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมอีงค์กรพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้ำงระบบ
คุ้มครองคุณธรรมและจรยิธรรมในกำรบรหิำรงำนบุคคล  ทัง้นี้ ตำมที่กฎหมำยบญัญตัิ
ประกอบกบัในปัจจุบนัไดม้กีำรปรบัปรุงระบบต ำแหน่งของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน ซึ่งมผีลกระทบต่อกำรทีก่รุงเทพมหำนครได้
น ำกฎหมำยดังกล่ำวมำใช้บังคบัโดยอนุโลม ดังนัน้ เพื่อให้กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นไปตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยและสอดคล้อง
กบักฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๖  บรรดำบทบญัญตัิแห่งกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ 
ค ำสัง่ และมตขิองคณะรฐัมนตรใีดทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
อ้ำงถงึ “กระทรวงศกึษำธกิำร” “รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร” “ปลดักระทรวง
ศกึษำธกิำร” หรอืผู ้ด ำรงต ำแหน่ง หรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกระทรวงศึกษำธิกำร หำก
เกี่ยวกับกำรอุดมศึกษำหรือกำรจัดตัง้สถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวตักรรม ให้ถือว่ำบทบญัญตัินัน้อ้ำงถึง 
“กระทรวงกำรอุดมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม” “รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำร
อุดมศกึษำ วทิยำศำสตร ์วจิยัและนวตักรรม” “ปลดักระทรวงกำรอุดมศกึษำ วทิยำศำสตร์ 

 
๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๗ ก/หน้ำ ๑/๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
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๔๓๕ 

วจิยัและนวตักรรม” หรอืผู้ด ำรงต ำแหน่งหรอืผู้ปฏิบตัหิน้ำที่ในกระทรวงกำรอุดมศกึษำ 
วทิยำศำสตร ์วจิยัและนวตักรรม ตำมพระรำชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

ใหเ้ปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภำหรอืคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรโอนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ กระทรวงศกึษำธกิำร ไป
เป็นส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐ วรรคสอง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีแ่ละ
กำรเปลี่ยนแปลงผูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ตำมทีก่ ำหนดในบญัช ี๔ ท้ำย
พระรำชบญัญตันิี้ 

ควำมในวรรคหนึ่ งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศกึษำธกิำร ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรอำชวีศกึษำ 

 

มำตรำ ๑๗  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คือ โดยที่กำร
อุดมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม เป็นกลไกส ำคญัในกำรพฒันำประเทศให้
เจริญเติบโตอย่ำงมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน เพื่อรองรบัควำมเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะ
เกดิขึน้ในอนำคต สมควรจดัตัง้กระทรวงกำรอุดมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม
ขึน้ เพื่อใหม้กีำรบูรณำกำร กำรเรยีนกำรสอน กำรวจิยั และกำรสรำ้งสรรคน์วตักรรมดำ้น
วทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ีและศำสตร์อื่นเขำ้ดว้ยกนั และใหเ้กดิควำมร่วมมอืในกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีร่ะหว่ำงสถำบนัอุดมศกึษำและสถำบนัวจิยัในทศิทำงทีส่อดคล้องกบัยุทธศำสตร์ชำติ 
แผน และนโยบำยในกำรพฒันำประเทศ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๔๓๖ 

พระรำชกฤษฎกีำ 

ระเบยีบขำ้รำชกำรครกูรุงเทพมหำนคร 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๐ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีที ่๖๒ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรบัปรุงพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ขำ้รำชกำรครกูรุงเทพมหำนคร 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
(ฉบบัชัว่ครำว) พุทธศกัรำช ๒๕๔๙ กบัมำตรำ ๗ (๒) และมำตรำ ๘ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  
ใหต้รำพระรำชกฤษฎกีำขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชกฤษฎกีำน้ีเรยีกว่ำ “พระรำชกฤษฎกีำระเบยีบขำ้รำชกำรครู
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

มำตรำ ๒๕  พระรำชกฤษฎีกำนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ ๒๔ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 

 
๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๑๒ ก/หน้ำ ๑๖/๒๒ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๐ 
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๔๓๗ 

มำตรำ ๔  ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำมำใชบ้งัคบัแก่ขำ้รำชกำรครูกรุงเทพมหำนครโดยอนุโลม เวน้แต่พระรำชกฤษฎีกำนี้
จะไดก้ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

ในกรณีทีน่ ำกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มำใช้บังคับ ให้บรรดำอ ำนำจหน้ำที่ของ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
เป็นอ ำนำจหน้ำทีข่อง ก.ก. 

 

มำตรำ ๕  ต ำแหน่งขำ้รำชกำรครกูรุงเทพมหำนครม ี๓ ประเภท ดงัต่อไปนี้ 
ก. ต ำแหน่งซึ่งมหีน้ำที่เป็นผู้สอนประจ ำในสถำนศึกษำของกรุงเทพมหำนคร

ไดแ้ก่ต ำแหน่งดงัต่อไปนี้ 
(๑) ครผููช้่วย 

(๒) คร ู

(๓) อำจำรย ์

(๔) ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์

(๕) รองศำสตรำจำรย ์

(๖) ศำสตรำจำรย ์

ต ำแหน่งใน (๑) และ (๒) จะมใีนสถำนศกึษำใดกไ็ด ้ส่วนต ำแหน่งใน (๓) ถงึ 
(๖) ใหม้ใีนสถำนศกึษำทีส่อนระดบัปรญิญำ 

ข. ต ำแหน่งผูบ้รหิำรสถำนศกึษำของกรุงเทพมหำนคร ไดแ้ก่ต ำแหน่งดงัต่อไปนี้ 
(๑) รองผูอ้ ำนวยกำร 

(๒) ผูอ้ ำนวยกำร 

(๓) ต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นตำมที ่ก.ก. ก ำหนด 

ค. ต ำแหน่งซึ่งมหีน้ำที่เกี่ยวกับกำรให้กำรศกึษำซึ่งไม่สงักัดสถำนศกึษำของ
กรุงเทพมหำนคร ไดแ้ก่ต ำแหน่งดงัต่อไปนี้ 

(๑) ศกึษำนิเทศก ์

(๒) ต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นตำมที ่ก.ก. ก ำหนด 
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๔๓๘ 

มำตรำ ๖  ใหต้ ำแหน่งขำ้รำชกำรครกูรุงเทพมหำนครดงัต่อไปนี้ เป็นต ำแหน่งที่
มวีทิยฐำนะ ไดแ้ก่ 

ก. ต ำแหน่งคร ูมวีทิยฐำนะดงัต่อไปนี้ 
(๑) ครชู ำนำญกำร 

(๒) ครชู ำนำญกำรพเิศษ 

(๓) ครเูชีย่วชำญ 

(๔) ครเูชีย่วชำญพเิศษ 

ข. ต ำแหน่งผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ มวีทิยฐำนะดงัต่อไปนี้ 
(๑) รองผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำร 

(๒) รองผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

(๓) รองผูอ้ ำนวยกำรเชีย่วชำญ 

(๔) ผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำร 

(๕) ผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

(๖) ผูอ้ ำนวยกำรเชีย่วชำญ 

(๗) ผูอ้ ำนวยกำรเชีย่วชำญพเิศษ 

ค. ต ำแหน่งศกึษำนิเทศก ์มวีทิยฐำนะดงัต่อไปนี้ 
(๑) ศกึษำนิเทศกช์ ำนำญกำร 

(๒) ศกึษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพเิศษ 

(๓) ศกึษำนิเทศกเ์ชีย่วชำญ 

(๔) ศกึษำนิเทศกเ์ชีย่วชำญพเิศษ 

ง. ต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นตำมที ่ก.ก. ก ำหนดใหม้วีทิยฐำนะ 

 

มำตรำ ๗  ใหต้ ำแหน่งขำ้รำชกำรครูกรุงเทพมหำนครดงัต่อไปนี้  เป็นต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำร 

(ก) อำจำรย ์

(ข) ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์

(ค) รองศำสตรำจำรย ์

(ง) ศำสตรำจำรย ์
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๔๓๙ 

กำรก ำหนดระดบัต ำแหน่ง และกำรให้ได้รบัเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง
ตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ก. โดยให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๘  กำรบรรจุและแต่งตัง้ขำ้รำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร ให้ผู้มอี ำนำจ
ดงัต่อไปนี้เป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

(๑) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  และต ำแหน่งซึ่งม ี
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.ก. แล้ว ให้ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครเป็นผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุและให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
น ำเสนอนำยกรฐัมนตรเีพื่อน ำควำมกรำบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

(๒) กำรบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และต ำแหน่งซึ่งมี
วทิยฐำนะเชีย่วชำญ ใหผู้ว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้
โดยควำมเหน็ชอบจำก ก.ก. 

(๓) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งมีหน้ำที่เป็นผู้สอนประจ ำใน
สถำนศึกษำของกรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ ๕ ก. (๑) ถึง (๔) ต ำแหน่งผู้บริหำร
สถำนศกึษำของกรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ ๕ ข. ต ำแหน่งซึ่งมหีน้ำที่เกี่ยวกบักำรให้
กำรศกึษำซึ่งไม่สงักดัสถำนศกึษำของกรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ ๕ ค. ต ำแหน่งซึ่งมี
วิทยฐำนะช ำนำญกำรและต ำแหน่งซึ่งมีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  ให้ปลัด
กรุงเทพมหำนครเป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ โดยควำมเหน็ชอบจำก ก.ก. 

 

มำตรำ ๙  กำรใดที่ได้ด ำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดต ำแหน่ง
ขำ้รำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๙ ก่อนวนัที่พระรำชกฤษฎีกำนี้ประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ ถ้ำกำรนัน้ได้กระท ำโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้ถือว่ำกำรนัน้ได้
ด ำเนินกำรไปแลว้ตำมพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

ให ้ก.ก. เทยีบต ำแหน่งส ำหรบัขำ้รำชกำรครูกรุงเทพมหำนครเป็นต ำแหน่งหรอื
ต ำแหน่งทีม่วีทิยฐำนะ หรอืต ำแหน่งทีไ่ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่ง รวมทัง้กำรไดร้บัเงนิเดอืน 
เงนิวทิยฐำนะ หรอืเงนิประจ ำต ำแหน่ง ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 
 

  

๔๔๐ 

มำตรำ ๑๐  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชกฤษฎกีำนี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลำนนท ์

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 
 

  

๔๔๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎีกำฉบบันี้  คอื โดยทีม่ำตรำ ๘ แห่ง
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บญัญตัใิหน้ ำกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำรครูมำใช้บงัคบัแก่ขำ้รำชกำรครูกรุงเทพมหำนครโดยอนุโลม  
แต่เนื่องจำกในปัจจุบนัพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดถู้กยกเลกิ
โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท ำให้
โครงสร้ำงกำรบริหำรและระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร  
ไม่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ สมควรปรับปรุงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๙ ให้สอดคล้องและเหมำะสม  จึงจ ำเป็นต้องตรำ 
พระรำชกฤษฎกีำน้ี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 
 

  

๔๔๒ 

กฎ ก.ก. 
ว่ำดว้ยกำรก ำหนดระดบัต ำแหน่ง และกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

พ.ศ. ๒๕๕๐๖ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ มำตรำ ๒๑ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมำตรำ ๗ แห่งพระรำชกฤษฎกีำ
ระเบยีบขำ้รำชกำรครกูรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ก.ก. จงึออกกฎ ก.ก. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  กฎ ก.ก. น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๒๔ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  กำรก ำหนดระดบัต ำแหน่งและกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน 

(ก) ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ระดับ ๙ ถึงระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ ให้ได้รับ
เงนิเดอืนในอนัดบั ท.๙ ถงึอนัดบั ท.๑๑ 

(ข) ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ระดบั ๗ ถงึระดบั ๙ ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั 
ท.๗ ถงึอนัดบั ท.๙ 

(ค) ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ระดบั ๖ ถึงระดบั ๘ ให้ได้รบัเงินเดือนใน
อนัดบั ท.๖ ถงึอนัดบั ท.๘ 

(ง) ต ำแหน่งอำจำรย์ ระดบั ๓ ถงึระดบั ๗ ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบั ท.๓ ถงึ
อนัดบั ท.๗ 

 

ขอ้ ๓  กำรใหไ้ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

(ก) ต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ระดบั ๙ ถงึระดบั ๑๐ ใหไ้ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งใน
อตัรำ ๑๓,๐๐๐ บำท ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ระดบั ๑๑ ให้ได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งใน
อตัรำ ๑๕,๖๐๐ บำท 

(ข) ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ระดบั ๗ ถงึระดบั ๘ ใหไ้ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่ง
ในอตัรำ ๕,๖๐๐ บำท ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ระดบั ๙ ใหไ้ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งใน
อตัรำ ๙,๙๐๐ บำท 

 
๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๕๔ ก/หน้ำ ๒๔/๑๔ กนัยำยน ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 
 

  

๔๔๓ 

(ค) ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ระดับ ๖ ถึงระดับ ๗ ให้ได้รับเงินประจ ำ
ต ำแหน่งในอตัรำ ๓,๕๐๐ บำท ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ระดบั ๘ ใหไ้ดร้บัเงนิประจ ำ
ต ำแหน่งในอตัรำ ๕,๖๐๐ บำท 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๒ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อำรยี ์ วงศอ์ำรยะ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ประธำน ก.ก. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 
 

  

๔๔๔ 

กฎ ก.ก. 
ว่ำดว้ยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทณัฑ ์ตดัเงนิเดอืน 

หรอืลดขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรครกูรุงเทพมหำนคร 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ และมำตรำ ๒๑ (๒) แห่งพระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกบัมำตรำ ๑๐๐ วรรคสำม 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ก.ก. จงึออกกฎ ก.ก. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๗  กฎ ก.ก. นี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำของกรุงเทพมหำนคร หรอืต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ ซึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชำของขำ้รำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร
ผูก้ระท ำผดิวนิัยไม่รำ้ยแรงมอี ำนำจสัง่ลงโทษภำคทณัฑ์ หรอืตดัเงนิเดอืนครัง้หนึ่งไม่เกนิ 
๕% และเป็นเวลำไม่เกนิหนึ่งเดอืน 

 

ข้อ ๓  ผู้อ ำนวยกำรเขต ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์  
ผู้อ ำนวยกำรกอง หรือต ำแหน่งที่ เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ ซึ่ง เป็น
ผูบ้งัคบับญัชำของขำ้รำชกำรครูกรุงเทพมหำนครผูก้ระท ำผดิวินัยไม่รำ้ยแรง มอี ำนำจสัง่
ลงโทษภำคทณัฑ์ หรอืตดัเงนิเดอืนครัง้หนึ่งไม่เกิน ๕% และเป็นเวลำไม่เกินสองเดอืน 
หรอืลดขัน้เงนิเดอืนครัง้หนึ่งไม่เกนิหนึ่งข ัน้ 

 

ขอ้ ๔  ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปลดักรุงเทพมหำนคร ผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก 
หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นซึง่มฐีำนะเป็นส ำนัก ซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชำของ
ขำ้รำชกำรครูกรุงเทพมหำนครผูก้ระท ำผดิวนิัยไม่รำ้ยแรง มอี ำนำจสัง่ลงโทษภำคทณัฑ์

 
๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๖๒ ก/หน้ำ ๑๕/๒๘ กนัยำยน ๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 
 

  

๔๔๕ 

หรอืตดัเงนิเดอืนครัง้หนึ่งไม่เกนิ ๕% และเป็นเวลำไม่เกนิสำมเดอืน หรอืลดขัน้เงนิเดอืน
ครัง้หนึ่งไม่เกนิหนึ่งข ัน้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๗ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อำรยี ์ วงศอ์ำรยะ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ประธำน ก.ก. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 
 

  

๔๔๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎ ก.ก. ฉบบันี้ คอื โดยที ่ก.ค.ศ. ไดอ้อกกฎ ก.ค.ศ. 
ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขัน้เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙  
ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๒ สงิหำคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่เนื่องจำกกรุงเทพมหำนครมิได้
แบ่งเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ จงึไม่มตี ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ ดงันัน้ 
ข้อ ๓ ของกฎ ก.ค.ศ. ดงักล่ำว จึงไม่สำมำรถน ำมำอนุโลมใช้บงัคบัแก่ข้ำรำชกำรครู
กรุงเทพมหำนครได้  จงึจ ำเป็นต้องออกกฎ ก.ก. ฉบบันี้เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมกบั 
กำรบรหิำรงำนบุคคลของกรุงเทพมหำนคร 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 
 

  

๔๔๗ 

กฎ ก.ก. 
ว่ำดว้ยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทณัฑห์รอืตดัเงนิเดอืนขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมญั 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ มำตรำ ๒๑ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก.ก. จงึออกกฎ ก.ก. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๘  กฎ ก.ก. นี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๒  เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำของ
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมญัผู้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง มอี ำนำจสัง่ลงโทษ
ภำคทณัฑ ์หรอืตดัเงนิเดอืนครัง้หนึ่งไม่เกนิ ๕% และเป็นเวลำไม่เกนิสองเดอืน 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๕ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พลต ำรวจเอก โกวทิ  วฒันะ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

ประธำน ก.ก. 

 
๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๑๐๖ ก/หน้ำ ๑/๗ ตุลำคม ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 
 

  

๔๔๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎ ก.ก. ฉบบันี้ คอื โดยทีส่ ำนักงำน ก.พ. ไดอ้อก
กฎ ก.พ. ฉบบัที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทณัฑ์ ตดัเงนิเดอืน
หรอืลดขัน้เงนิเดอืน ก ำหนดให้เลขำนุกำรรฐัมนตรซีึ่งเป็นขำ้รำชกำรกำรเมอืงมอี ำนำจ
ลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชำซึง่กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรงได้ แต่ส ำหรบักรุงเทพมหำนคร
เลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งเป็นขำ้รำชกำรกำรเมอืงยงัไม่มอี ำนำจลงโทษ
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมญัและกรณีนี้ไม่สำมำรถน ำกฎ ก.พ. ฉบบัดงักล่ำวมำใช้
บังคับโดยอนุโลมได้ ดังนัน้เพื่อให้เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจ
ลงโทษวนิัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงแก่ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมญั  จงึจ ำเป็นต้องออก 
กฎ ก.ก. น้ี 
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๔๔๙ 

กฎ ก.ก. 
ว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดัประเภทต ำแหน่งและระดบัต ำแหน่ง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๔ (๓) และมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบ
กบัมำตรำ ๔๕ และมำตรำ ๔๖ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก.ก. จงึออกกฎ ก.ก. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๙  กฎ ก.ก. นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๒  ต ำแหน่งประเภทบริหำร ได้แก่ ต ำแหน่งที่มอี ำนำจและหน้ำที่ในกำร
บริหำรงำนในฐำนะปลัดกรุงเทพมหำนคร รองปลัดกรุงเทพมหำนคร ผู้ช่วยปลัด
กรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งทีม่ฐีำนะเป็นผูป้ฏบิตังิำนตรวจและแนะน ำกำรปฏบิตัริำชกำร
ของหน่วยงำน หวัหน้ำหน่วยงำน หรอืรองหวัหน้ำหน่วยงำนหรอืผูช้่วยหวัหน้ำหน่วยงำน
ระดบัส ำนักหรอืเทยีบเท่ำ หรอืต ำแหน่งอื่นที ่ก.ก. ก ำหนดใหเ้ป็นต ำแหน่งประเภทบรหิำร
ตำมหลกัเกณฑใ์นกฎ ก.ก. นี้ 

 

ขอ้ ๓  ต ำแหน่งประเภทบรหิำร ม ี๒ ระดบั ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบัตน้ ไดแ้ก่ ต ำแหน่งดงัต่อไปนี้ 
(ก) ผูช้่วยปลดักรุงเทพมหำนคร 

(ข) รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก 

(ค) ผูช้่วยหวัหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(ง) ต ำแหน่งอื่นที ่ก.ก. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบัตน้ 

(๒) ต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบัสงู ไดแ้ก่ ต ำแหน่งดงัต่อไปนี้ 
(ก) ปลดักรุงเทพมหำนคร 

(ข) รองปลดักรุงเทพมหำนคร 

 
๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๒๕ ก/หน้ำ ๕/๑๕ ธนัวำคม ๒๕๖๐ 
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๔๕๐ 

(ค) ผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก 

(ง) หวัหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(จ) ผูต้รวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(ฉ) ต ำแหน่งอื่นที ่ก.ก. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบัสงู 

 

ขอ้ ๔  ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ไดแ้ก่ ต ำแหน่งทีม่อี ำนำจและหน้ำทีใ่นกำร
บริหำรงำนในฐำนะหวัหน้ำหน่วยงำน หรือรองหวัหน้ำหน่วยงำน หรือผู้ช่วยหวัหน้ำ
หน่วยงำน หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรทีต่ ่ำกว่ำระดบัส ำนัก ซึ่งมกีำรแบ่งส่วนรำชกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนครต ำแหน่งที่มีฐำนะเป็น
ผู้ปฏิบตัิงำนตรวจและแนะน ำกำรปฏิบตัิรำชกำรระดบัหน่วยงำน หรือต ำแหน่งอื่นที่มี
ลกัษณะเป็นต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ซึ่งมหีน้ำที่ควำมรบัผดิชอบและคุณภำพของ
งำนสูงมำกหรอืสูงมำกเป็นพเิศษที ่ก.ก. ก ำหนดใหเ้ป็นต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรตำม
หลกัเกณฑใ์นกฎ ก.ก. นี้ 

 

ขอ้ ๕  ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ม ี๒ ระดบั ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดบัต้น ได้แก่ ต ำแหน่งทีม่ลีกัษณะหน้ำที่ 

ควำมรบัผดิชอบและคุณภำพของงำนสงูมำก ดงัต่อไปนี้ 
(ก) ผูช้่วยเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร 

(ข) ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรเขต 

(ค) หวัหน้ำส่วนรำชกำรระดบักองหรอืเทยีบเท่ำในส ำนักปลดักรุงเทพมหำนคร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร และส ำนักหรอืหน่วยงำนทีเ่รยีกชื่อ
อย่ำงอื่นซึง่มฐีำนะเป็นส ำนัก ที ่ก.ก. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดบัตน้ 

(ง) ต ำแหน่งอื่นที ่ก.ก. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดบัตน้ 

(๒) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดบัสูง ได้แก่ ต ำแหน่งที่มีลกัษณะหน้ำที่
ควำมรบัผดิชอบและคุณภำพของงำนสงูมำกเป็นพเิศษ ดงัต่อไปนี้ 

(ก) เลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร 

(ข) หวัหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(ค) ผูอ้ ำนวยกำรเขต 
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๔๕๑ 

(ง) หวัหน้ำส่วนรำชกำรระดบักองหรอืเทยีบเท่ำในส ำนักปลดักรุงเทพมหำนคร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร และส ำนักหรอืหน่วยงำนทีเ่รยีกชื่อ
อย่ำงอื่นซึง่มฐีำนะเป็นส ำนัก ที ่ก.ก. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดบัสงู 

(จ) ผูต้รวจรำชกำร 

(ฉ) ต ำแหน่งอื่นที ่ก.ก. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดบัสงู 

 

ขอ้ ๖  ต ำแหน่งประเภทวชิำกำร ไดแ้ก่ ต ำแหน่งในฐำนะผูป้ฏบิตังิำนทีใ่ชค้วำมรู้
ในทำงวชิำกำรซึ่ง ก.ก. ก ำหนดว่ำต้องใชผู้ส้ ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำเพื่อปฏบิตังิำน
ในหน้ำที่ของต ำแหน่งนัน้ โดยมีกำรจ ำแนกตำมลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
คุณภำพของงำนเป็นหลัก หรือต ำแหน่งอื่นที่ ก.ก. ก ำหนดให้เป็นต ำแหน่งประเภท
วชิำกำรตำมกฎ ก.ก. น้ี 

 

ขอ้ ๗  ต ำแหน่งประเภทวชิำกำร ม ี๕ ระดบั ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ได้แก่ ต ำแหน่งส ำหรับ

ผู้ปฏิบตัิงำนระดบัต้นโดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถทำงวชิำกำรในกำรท ำงำน ปฏิบตังิำน
ภำยใตก้ำรก ำกบั แนะน ำ ตรวจสอบ 

(๒) ต ำแหน่งประเภทวชิำกำรระดบัช ำนำญกำร ไดแ้ก่ ต ำแหน่งดงัต่อไปนี้ 
(ก) ต ำแหน่งส ำหรบัผูป้ฏบิตังิำนทีม่ปีระสบกำรณ์ โดยใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ

ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสงูมำกในงำนวชิำกำร ปฏบิตังิำนทีต่อ้งตดัสนิใจหรอื
แกปั้ญหำทีย่ำกมำก 

(ข) ต ำแหน่งส ำหรบัหวัหน้ำงำน ซึง่ตอ้งก ำกบั แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏบิตังิำน
ของผูร้่วมปฏบิตังิำน โดยใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำน
สงูมำก ในงำนวชิำกำรปฏบิตังิำนทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกปั้ญหำทีย่ำกมำก 

(๓) ต ำแหน่งประเภทวชิำกำรระดบัช ำนำญกำรพเิศษ ไดแ้ก่ ต ำแหน่งดงัต่อไปนี้ 
(ก) ต ำแหน่งส ำหรบัผูป้ฏบิตังิำนทีม่ปีระสบกำรณ์ โดยใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสงูมำกในงำนวชิำกำร ปฏบิตังิำนทีต่อ้งตดัสนิใจหรอื
แกปั้ญหำทีย่ำกมำก 
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๔๕๒ 

(ข) ต ำแหน่งส ำหรบัหวัหน้ำงำน ซึง่ตอ้งก ำกบั แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏบิตังิำน
ของผูร้่วมปฏบิตัิงำน โดยใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำน
สงูมำก ในงำนวชิำกำรปฏบิตังิำนทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกปั้ญหำทีย่ำกมำก 

(๔) ต ำแหน่งประเภทวชิำกำรระดบัเชีย่วชำญ ไดแ้ก่ ต ำแหน่งทีต่อ้งด ำเนินกำร
ศึกษำ วิจยัสัง่สมควำมรู้หรือผลกำรศึกษำวจิยัในลกัษณะต่ำง ๆ เพื่อให้มีกำรค้นคว้ำ
อำ้งองิต่อไปได ้และสอนฝึกอบรม หรอืเผยแพร่ควำมรูใ้นระดบัส ำนัก ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในงำน โดยใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในทำงวิชำกำร ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตดัสนิใจหรอืแกปั้ญหำในทำงวชิำกำรทีย่ำกและซบัซอ้นมำก และมผีลกระทบในวงกวำ้ง 

(ข) ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนให้ค ำปรึกษำของกรุงเทพมหำนครหรือ
หน่วยงำนระดบัส ำนักซึ่งใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ
ในทำงวชิำกำร ปฏิบตัิงำนที่ต้องตดัสนิใจ หรอืแก้ปัญหำในทำงวชิำกำรทีย่ำกและซบัซ้อน
มำก และมผีลกระทบในวงกวำ้ง 

(๕) ต ำแหน่งประเภทวชิำกำรระดบัทรงคุณวุฒ ิไดแ้ก่ ต ำแหน่งทีต่อ้งด ำเนินกำร
ศึกษำ วิจยัสัง่สมควำมรู้หรือผลกำรศึกษำวจิยัในลกัษณะต่ำง ๆ เพื่อให้มีกำรค้นคว้ำ
อ้ำงอิงต่อไปได้ และสอนฝึกอบรม หรอืเผยแพร่ควำมรู้ในระดบักรุงเทพมหำนคร และ
ระดบัชำต ิดงัต่อไปนี้ 

(ก) ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์และผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในควำมสำมำรถ เป็นที่ยอมรบัในระดับชำติ 
ปฏบิตังิำนทีต่้องตดัสนิใจหรอืแก้ปัญหำในทำงวชิำกำรทีย่ำกและซบัซ้อนมำกเป็นพเิศษ 
และมผีลกระทบในวงกวำ้งระดบันโยบำยกรุงเทพมหำนครหรอืระดบัชำต ิ

(ข )  ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนให้ค ำปรึกษำของหน่วยงำนระดับ
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และผลงำนเป็นทีป่ระจกัษ์ใน
ควำมสำมำรถ เป็นทีย่อมรบัในระดบัชำต ิปฏบิตังิำนทีต่้องตดัสนิใจหรอืแก้ปัญหำในทำง
วิชำกำรที่ยำกและซับซ้อนมำกเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้ำงระดับนโยบำย
กรุงเทพมหำนครหรอืระดบัชำต ิ
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๔๕๓ 

ขอ้ ๘  ต ำแหน่งประเภททัว่ไป ไดแ้ก่ ต ำแหน่งซึ่งมใิช่ต ำแหน่งประเภทบรหิำร 
ประเภทอ ำนวยกำร และประเภทวชิำกำร แต่เป็นต ำแหน่งในฐำนะผูป้ฏบิตังิำนซึง่เน้นกำร
ใชท้กัษะ ฝีมอืในกำรปฏบิตังิำน โดยมกีำรจ ำแนกตำมลกัษณะหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบและ
คุณภำพของงำนเป็นหลกั และในกรณีทีเ่หน็สมควร ก.ก. จะก ำหนดว่ำต ำแหน่งใดตอ้งใช้
ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำเพื่อปฏิบตังิำนในหน้ำทีข่องต ำแหน่งนัน้ด้วยก็ได้ หรอื
ต ำแหน่งอื่นที ่ก.ก. ก ำหนดใหเ้ป็นต ำแหน่งประเภททัว่ไปตำมกฎ ก.ก. นี้ 

 

ขอ้ ๙  ต ำแหน่งประเภททัว่ไป ม ี๔ ระดบั ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัปฏบิตังิำน ไดแ้ก่ ต ำแหน่งส ำหรบัผูป้ฏบิตังิำน

ระดบัต้นซึ่งปฏบิตังิำนตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขัน้ตอน และวธิกีำรทีช่ดัเจน ภำยใต้กำร
ก ำกบั แนะน ำตรวจสอบ 

(๒) ต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัช ำนำญงำน ไดแ้ก่ ต ำแหน่งดงัต่อไปนี้ 
(ก) ต ำแหน่งส ำหรบัผูป้ฏบิตังิำนทีม่ปีระสบกำรณ์ โดยใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำน ปฏิบตัิงำนทีต่้องตดัสนิใจหรอืแก้ปัญหำทีค่่อนขำ้ง
ยำก 

(ข) ต ำแหน่งส ำหรบัหวัหน้ำงำน ซึง่ตอ้งก ำกบั แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏบิตังิำน
ของผูร้่วมปฏบิตังิำน โดยใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำน 
ปฏบิตังิำนทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกปั้ญหำทีค่่อนขำ้งยำก 

(๓) ต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัอำวุโส ไดแ้ก่ ต ำแหน่งดงัต่อไปนี้ 
(ก) ต ำแหน่งส ำหรบัผูป้ฏบิตังิำนทีม่ปีระสบกำรณ์ โดยใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำนค่อนขำ้งสูง ในงำนเทคนิคเฉพำะด้ำน หรอืงำนทีใ่ช้
ทักษะ และควำมช ำนำญเฉพำะตัวปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในงำนที่
ค่อนขำ้งยำกมำก 

(ข) ต ำแหน่งส ำหรบัหวัหน้ำงำน ซึง่ตอ้งก ำกบั แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏบิตังิำน
ของผู้ร่วมปฏบิตัิงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนค่อนขำ้งสูง มีงำนในควำมรบัผิดชอบที่หลำกหลำย ปฏิบตัิงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แกปั้ญหำในงำนทีค่่อนขำ้งยำกมำก 

(๔) ต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัทกัษะพเิศษ ได ้แก่ ต ำแหน่งส ำหรบั
ผู ้ปฏิบตังิำนที่ม ีทกัษะพิเศษเฉพำะตัว โดยมคีวำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
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๔๕๔ 

และผลงำนเป็นที่ประจกัษ์ ในควำมสำมำรถในงำนที่ใช ้ทกัษะและควำมช ำนำญ
เฉพำะตวัสูงมำก ปฏิบตัิงำนทีต่้องคดิรเิริม่สร้ำงสรรค์ดว้ยตนเองและเป็นทีย่อมรบัใน
ระดบัชำต ิ

 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร ให้ ก.ก. มีอ ำนำจ
ก ำหนดใหต้ ำแหน่งอื่นใดนอกจำกทีก่ ำหนดไวแ้ล้วในกฎ ก.ก. นี้ เป็นต ำแหน่งประเภทใด 
ระดบัใด ตำมกฎ ก.ก. นี้ กไ็ด ้

 

ข้อ ๑๑  กำรปฏิบัติงำนใดที่เป็นกำรปฏิบัติงำนที่มีลักษณะหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบและคุณภำพของงำนสูง หรอืต้องใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และ
ควำมช ำนำญงำนยุ่งยำกซบัซ้อน หรอืต้องตดัสนิใจหรอืแก้ปัญหำ หรอืมผีลกระทบของ
งำนในระดบัใด ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที ่ก.ก. ก ำหนดตำมมำตรำ ๑๘ (๕) 
แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ขอ้ ๑๒  กรณีทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมกฎ ก.ก. นี้ได ้ใหเ้สนอ ก.ก. พจิำรณำ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พลต ำรวจเอก อศัวนิ  ขวญัเมอืง 

ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

ประธำน ก.ก. 
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๔๕๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎ ก.ก. ฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัริะเบยีบ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ ๔๔ 
บญัญตัใิหก้ำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครใหเ้ป็นไปตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้น
พระรำชบญัญตันิี้ หรอืตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชกฤษฎีกำเวน้แต่กรณีทีม่ไิด้บญัญตัิไว้
ในพระรำชบัญญัตินี้ หรือมิได้ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือนมำใช้บงัคบักับกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลของขำ้รำชกำร
กรุงเทพมหำนครสำมญัโดยอนุโลม ในกำรนี้ ใหอ้ ำนำจของ ก.พ. เป็นอ ำนำจหน้ำทีข่อง 
ก.ก. ซึ่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๔๕ บญัญตัใิห้
ต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัม ี๔ ประเภท ไดแ้ก่ ต ำแหน่งประเภทบรหิำร ต ำแหน่ง
ประเภทอ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภทวชิำกำร และต ำแหน่งประเภททัว่ไป และมำตรำ 
๔๖ บญัญัติระดบัต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัในแต่ละประเภทดงักล่ำวไว้ โดย
บญัญตัใิหก้ำรจดัประเภทต ำแหน่งและระดบัต ำแหน่งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดใน
กฎ ก.พ. ประกอบกบัมต ิก.ก. ครัง้ที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวนัพฤหสับดีที่ ๒๑ กรกฎำคม 
๒๕๕๔ อนุมตักิำรจดัประเภทต ำแหน่งและระดบัต ำแหน่งของขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร
สำมญั โดยใหอ้อกกฎ ก.ก. ในภำยหลงั  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.ก. นี้ 
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๔๕๖ 

กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 

ว่ำดว้ยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรร้องทุกข์และกำรพจิำรณำ
วนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๗ (๕ ) และ (๗) มำตรำ ๔๔ มำตรำ ๖๔ 
วรรคสอง และวรรคสี ่และมำตรำ ๖๕ วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำร
กรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นกฎหมำยที่มี
บทบญัญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่ งมำตรำ ๒๙ 
ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๖๔ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย บญัญตัิให้กระท ำได้โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัิแห่งกฎหมำย 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร จงึออกกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครนี้เรยีกว่ำ “กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ว่ำ
ดว้ยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 

ขอ้ ๒๑๐  กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัทีป่ระกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓๑๑  ในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครนี้ 
“คู่กรณี” หมำยควำมว่ำ ผูร้อ้งทุกขแ์ละคู่กรณีในกำรรอ้งทุกข ์
“ผู้ร้องทุกข์” หมำยควำมว่ำ ผู้มสีทิธริ้องทุกข์ตำมกฎหมำยและใหห้มำยควำม

รวมถงึผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยดว้ย 
“คู่กรณีในกำรร้องทุกข์” หมำยควำมว่ำ ผู้บงัคบับญัชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้อง

ทุกข ์
 

๑๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๒๓ ก/หน้ำ ๓๗/๖ มนีำคม ๒๕๕๕ 
๑๑ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ว่ ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำร

พจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๔๕๗ 

“พนักงำนผู้รับค ำร้องทุกข์” หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ที่ส ำนักงำน ก.ก. 
มอบหมำยใหเ้ป็นผูด้ ำเนินกำรเกีย่วกบักำรรบัค ำรอ้งทุกข ์กำรตรวจค ำรอ้งทุกข ์และกำร
ด ำเนินงำนธุรกำรอย่ำงอื่นตำมกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร นี้ และให้หมำยรวมถึง
เจำ้หน้ำทีข่องผูบ้งัคบับญัชำหรอืของผูบ้งัคบับญัชำทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข ์หรอืของผู้
มอี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์ทีม่หีน้ำทีร่บัหนังสอืตำมระเบยีบกรุงเทพมหำนครว่ำดว้ยงำน
สำรบรรณ ดว้ย 

“พนักงำนผูร้บัผดิชอบส ำนวน” หมำยควำมว่ำ เจำ้หน้ำทีท่ีส่ ำนักงำน ก.ก. และ 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครมอบหมำยใหร้บัผดิชอบส ำนวนเรื่องรอ้งทุกข ์

“องค์คณะวินิจฉัย” หมำยควำมว่ำ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร หรือกรรมกำร 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครคนหนึ่ง หรอืคณะกรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร 
ที ่ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ตัง้เพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูพ้จิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์ในกรณี
ทีเ่ป็นคณะกรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร ต้องมกีรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์
กรุงเทพมหำนคร อย่ำงน้อยสองคนจงึจะเป็นองคค์ณะวนิิจฉยั 

“กรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร” หมำยควำมว่ำ บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดในองคค์ณะวนิิจฉยั 

“กรรมกำรเจ้ำของส ำนวน” หมำยควำมว่ำ บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองค์คณะ
วนิิจฉยัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัผดิชอบส ำนวนเรื่องรอ้งทุกข ์

“ผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกข”์ หมำยควำมว่ำ องคค์ณะวนิิจฉยั และใหห้มำยควำม
รวมถงึผูบ้งัคบับญัชำชัน้เหนือขึน้ไปทีม่อี ำนำจหน้ำทีพ่จิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขต์ำม
กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครนี้ดว้ย 

 

ข้อ ๔  ให้ประธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครรักษำกำรตำมกฎ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนครนี้ และให้มอี ำนำจออกประกำศหรอืค ำสัง่เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร นี้ 

ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร นี้ 
ประธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร อำจหำรอืที่ประชุม ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เพื่อ
ประกอบกำรพจิำรณำวนิิจฉยักไ็ด ้ค ำวนิิจฉยันัน้ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 
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๔๕๘ 

ข้อ ๕  กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนคร นี้ 

 

ขอ้ ๖  เพื่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจและควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงผูบ้งัคบับญัชำและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ เมื่อมปัีญหำเกดิขึน้ระหว่ำงกนั ควรจะไดป้รกึษำหำรอืท ำควำมเขำ้ใจกนั 
ฉะนัน้ เมื่อขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครผูใ้ดมคีวำมคบัขอ้งใจอนัเกดิจำกกำรปฏบิตัหิรอืไม่
ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชำ หำกแสดงควำมประสงค์จะปรึกษำหำรือกับ
ผู้บงัคบับญัชำ ให้ผู้บงัคบับญัชำนัน้ให้โอกำส และรบัฟังหรือสอบถำมเกี่ยวกับปัญหำ
ดงักล่ำวเพื่อเป็นทำงแห่งกำรท ำควำมเขำ้ใจและแกปั้ญหำทีเ่กดิขึน้ในชัน้ตน้ 

ถ้ำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครผู้มีควำมคับข้องใจนั ้น ไม่ประสงค์จะ
ปรึกษำหำรือ หรือปรึกษำหำรือแล้วไม่ได้รบัค ำชี้แจง หรือได้รบัค ำชี้แจงแล้วไม่เป็นที่
พอใจ กใ็หร้อ้งทุกขต์ำมกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร นี้ 

 

ขอ้ ๗  ภำยใตบ้งัคบัขอ้ ๖ ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครผูใ้ดมคีวำมคบัขอ้งใจอนั
เกดิจำกกำรปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัติ่อตนของผูบ้งัคบับญัชำ และเป็นกรณีทีไ่ม่อำจอุทธรณ์
ตำมส่วนที ่๔ กำรอุทธรณ์ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและ
บุคลำกรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ ผู้นัน้มีสิทธิร้องทุกข์ ตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร นี้ 

กำรปฏบิตั ิหรอืไม่ปฏบิตัติ่อตนของผูบ้งัคบับญัชำ ซึ่งท ำใหเ้กดิควำมคบัขอ้งใจ
อนัเป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขน์ัน้ ตอ้งมลีกัษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงันี้ 

(๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมำยไม่ว่ำจะเป็นกำรออกกฎ ค ำสัง่ หรือปฏิบตัิ หรือไม่
ปฏิบตัิอื่นใด โดยไม่มีอ ำนำจหรอืนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่หรอืไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
หรอืโดยไม่ถูกตอ้งตำมรปูแบบ ขัน้ตอน หรอืวธิกีำรอนัเป็นสำระส ำคญัทีก่ ำหนดไวส้ ำหรบั
กำรกระท ำนัน้ หรอืโดยไม่สุจรติ หรอืมีลกัษณะเป็นกำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม หรอืมี
ลกัษณะเป็นกำรสรำ้งขัน้ตอนโดยไม่จ ำเป็นหรอืสรำ้งภำระใหเ้กดิขึน้เกนิสมควร หรอืเป็น
กำรใชดุ้ลพนิิจโดยมชิอบ 

(๒) ไม่มอบหมำยงำนใหป้ฏบิตั ิ
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๔๕๙ 

(๓) ประวงิเวลำ หรอืหน่วงเหนี่ยวกำรด ำเนินกำรบำงอย่ำงอนัเป็นเหตุใหเ้สยี
สทิธหิรอืไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์อนัพงึมพีงึไดใ้นเวลำอนัสมควร 

(๔) ไม่เป็นไปตำม หรอืขดักบัระบบคุณธรรม ตำมมำตรำ ๔๑ 

 

ขอ้ ๘  กำรรอ้งทุกขใ์หร้อ้งไดส้ ำหรบัตนเองเท่ำนัน้ จะรอ้งทุกขส์ ำหรบัผูอ้ื่นไมไ่ด ้
และให้ท ำค ำรอ้งทุกข์เป็นหนังสอืยื่นต่อผู้มอี ำนำจวนิิจฉัยร้องทุกข์ภำยในสำมสิบวนันับ
แต่วนัทรำบหรอืถอืว่ำทรำบเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขต์ำมขอ้ ๗ 

ค ำรอ้งทุกขใ์หใ้ชถ้อ้ยค ำสุภำพและอย่ำงน้อยตอ้งมสีำระส ำคญั ดงันี้ 
(๑) ชื่อ ต ำแหน่ง สงักดั และทีอ่ยู่ส ำหรบักำรตดิต่อเกี่ยวกบักำรรอ้งทุกข์ของผู้

รอ้งทุกข ์

(๒) กำรปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัทิีเ่ป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข ์

(๓) ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมำยทีผู่ร้อ้งทุกขเ์หน็ว่ำเป็นปัญหำของเรื่องรอ้งทุกข์ 
(๔) ค ำขอของผูร้อ้งทุกข ์

(๕) ลำยมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รบัมอบหมำยให้ร้องทุกข์แทนกรณีที่
จ ำเป็นตำมขอ้ ๑๐ 

 

ขอ้ ๙  ในกำรยื่นค ำรอ้งทุกขใ์หแ้นบหลกัฐำนทีเ่กี่ยวขอ้งพร้อมค ำรอ้งทุกขด์ว้ย 
กรณีที่ไม่อำจแนบพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องได้ เพรำะพยำนหลักฐำนอยู่ในควำม
ครอบครองของหน่วยงำนทำงปกครอง เจำ้หน้ำทีข่องรฐั หรอืบุคคลอื่น หรอืเพรำะเหตุอื่น
ใด ใหร้ะบุเหตุทีไ่ม่อำจแนบพยำนหลกัฐำนไวด้ว้ย 

ให้ผู้ร้องทุกข์ท ำส ำเนำค ำร้องทุกข์และหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้ง โดยให้ผู้ร้องทุกข์
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ๑ ชุด แนบพรอ้มค ำรอ้งทุกขด์ว้ย กรณีทีม่เีหตุจ ำเป็นตอ้งมอบหมำย
ให้บุคคลอื่นรอ้งทุกขแ์ทน ตำมขอ้ ๑๐ ก็ด ีกรณีที่มกีำรแต่งตัง้ทนำยควำมหรอืบุคคลอื่น
ด ำเนินกำรแทนในขัน้ตอนใด ๆ ในกระบวนกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขต์ำมขอ้ ๑๑ 
ก็ดี ให้แนบหลกัฐำนกำรมอบหมำยหรือหลกัฐำนกำรแต่งตัง้  ทัง้นี้ ตำมที่กฎ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนคร นี้ ก ำหนด 

ถ้ำผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงกำรณ์ด้วยวำจำในชัน้พิจำรณำของผู้มอี ำนำจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ ให้แสดงควำมประสงค์ไว้ในค ำร้องทุกข์ด้วย หรือจะท ำเป็นหนังสือ
ต่ำงหำกกไ็ดแ้ต่ตอ้งยื่นหนังสอืก่อนทีผู่ม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขเ์ริม่พจิำรณำ 
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๔๖๐ 

 

ขอ้ ๑๐  ผู้มสีทิธริ้องทุกข์จะมอบหมำยให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนได้ ในกรณีมี
เหตุจ ำเป็นอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เจบ็ป่วยจนไม่สำมำรถรอ้งทุกขไ์ดด้ว้ยตนเอง 

(๒) อยู่ในต่ำงประเทศและคำดหมำยไดว้่ำไม่อำจร้องทุกข์ไดท้นัภำยในเวลำที่
ก ำหนด 

(๓) มเีหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่นทีผู่ม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขเ์หน็สมควร 

กำรมอบหมำยตำมวรรคหนึ่ง จะต้องท ำเป็นหนังสอืลงลำยมอืชื่อผู้มีสทิธิร้อง
ทุกข์ พร้อมทัง้หลกัฐำนแสดงเหตุจ ำเป็นขำ้งต้น ถ้ำไม่สำมำรถลงลำยมอืชื่อได้ ใหพ้มิพ์
ลำยนิ้วมอืโดยมพียำน ลงลำยมอืชื่อรบัรองอย่ำงน้อยสองคน 

 

ขอ้ ๑๑๑๒  ภำยใต้บงัคบัขอ้ ๘ คู่กรณีอำจมหีนังสอืแต่งตัง้ให้ทนำยควำมหรอื
บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิตภิำวะ กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมทีก่ ำหนดแทนตน
ในกระบวนพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกขข์ ัน้ตอนใด ๆ ก็ได้ โดยใหแ้นบหนังสอืแต่งตัง้ 
หลกัฐำนแสดงตนของทนำยควำมหรอืบุคคลผูไ้ดร้บัแต่งตัง้ พรอ้มค ำรอ้งทุกขห์รอืจะยื่น
ในภำยหลงัก่อนกำรด ำเนินกำรในขัน้ตอนนัน้ ๆ กไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๒  ค ำรอ้งทุกขใ์หย้ื่นต่อพนักงำนผูร้บัค ำรอ้งทุกข ์ในกำรนี้ อำจยื่นค ำรอ้ง
ทุกขโ์ดยส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนกไ็ด ้และใหถ้อืว่ำวนัทีย่ื่นค ำรอ้งทุกขต์่อพนักงำนผู้
รบัค ำร้องทุกข์หรอืวนัที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทบัตรำรบัทีซ่องหนังสอืร้องทุกข์ 
แลว้แต่กรณี เป็นวนัยื่นค ำรอ้งทุกข ์

 

ขอ้ ๑๓  เพื่อประโยชน์ในกำรนับระยะเวลำรอ้งทุกข ์กำรนับวนัทรำบหรอืถอืว่ำ
ทรำบเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขน์ัน้ ใหถ้อืปฏบิตั ิดงันี้ 

(๑) ในกรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกกำรที่ผู้บงัคับบัญชำมีค ำสัง่เป็น
หนังสอื ให้ถือว่ำวนัทีผู่้มสีทิธริอ้งทุกขล์งลำยมอืชื่อรบัทรำบค ำสัง่เป็นวนัทรำบเหตุแห่ง
กำรรอ้งทุกข ์

 
๑๒ ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำร

พจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๔๖๑ 

(๒) ในกรณีทีไ่ม่มกีำรลงลำยมอืชื่อรบัทรำบค ำสัง่ตำม (๑) แต่มกีำรแจง้ค ำสัง่ให้
ทรำบ พรอ้มส ำเนำค ำสัง่ และท ำบนัทกึวนัเดอืนปี เวลำ สถำนทีท่ีแ่จง้ โดยลงลำยมอืชื่อผู้
แจง้พรอ้มทัง้พยำนรูเ้หน็ไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้ ใหถ้อืวนัทีแ่จง้นัน้เป็นวนัทรำบเหตุแห่งกำร
รอ้งทุกข ์

(๓) ในกรณีที่ไม่อำจแจง้ค ำสัง่ตำม (๒) และได้แจ้งเป็นหนังสอืส่งส ำเนำค ำสัง่
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบั ณ ทีอ่ยู่ซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร ใหส่้ง
ส ำเนำค ำสัง่ ไปสองฉบบั เพื่อใหเ้กบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำนหนึ่งฉบบั และใหล้งลำยมอืชื่อและวนั
เดอืนปีทีร่บัทรำบค ำสัง่ แล้วส่งกลบัคนืเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำนหนึ่งฉบบั กรณีเช่นนี้เมื่อ
ล่วงพน้สำมสบิวนันับแต่วนัทีป่รำกฏในใบตอบรบัทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนว่ำมผีูร้บัแล้ว 
แมย้งัไม่ไดร้บัส ำเนำค ำสัง่ฉบบัทีใ่หล้งลำยมอืชือ่และวนัเดอืนปีทีร่บัทรำบค ำสัง่กลบัคนืมำ 
กใ็หถ้อืว่ำผูม้สีทิธริอ้งทุกขไ์ดร้บัทรำบค ำสัง่อนัเป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขแ์ลว้ 

(๔) ในกรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกกำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของ
ผูบ้งัคบับญัชำโดยไม่มคี ำสัง่เป็นหนังสอื ใหถ้อืวนัทีม่หีลกัฐำนยนืยนัว่ำผูม้สีทิธริอ้งทุกข์
รบัทรำบหรอืควรรบัทรำบค ำสัง่ทีไ่ม่เป็นหนังสอืนัน้ เป็นวนัทรำบเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข์ 

(๕) ในกรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกกำรปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติของ
ผูบ้งัคบับญัชำ โดยไม่ไดม้คี ำสัง่อย่ำงใด ใหถ้อืวนัทีผู่ร้อ้งทุกขค์วรไดท้รำบถงึกำรปฏบิตัิ
หรอืไม่ปฏบิตัขิองผูบ้งัคบับญัชำดงักล่ำว เป็นวนัทรำบเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข์ 

 

ข้อ ๑๔  ผู้ร้องทุกข์อำจถอนค ำร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลำใด ๆ ก่อนที่ผู้มี
อ ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขจ์ะมคี ำวนิิจฉยัเสรจ็เด็ดขำดในเรื่องรอ้งทุกขน์ัน้ กไ็ด ้

กำรถอนค ำรอ้งทุกขต์้องท ำเป็นหนังสอืและลงลำยมอืชื่อผูร้อ้งทุกข ์แต่ถ้ำผูร้อ้ง
ทุกข์ ถอนค ำร้องทุกข์ด้วยวำจำต่อผู้มอี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ ให้ผู้มอี ำนำจวนิิจฉัยรอ้ง
ทุกขบ์นัทกึไว ้และใหผู้ร้อ้งทุกขล์งลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน 

เมื่อมกีำรถอนค ำรอ้งทุกข ์ใหผู้ม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขอ์นุญำตและสัง่จ ำหน่ำย
ค ำรอ้งทุกขอ์อกจำกสำรบบ 

 

ขอ้ ๑๕  ในกำรพจิำรณำวนิิจฉัยร้องทุกข ์ผู้มอี ำนำจวนิิจฉัยร้องทุกขม์อี ำนำจ
แสวงหำข้อเท็จจริงได้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีนี้ ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์อำจ
แสวงหำขอ้เทจ็จรงิจำกพยำนบุคคล พยำนเอกสำร หรอืพยำนหลกัฐำนอื่นนอกเหนือจำก
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๔๖๒ 

พยำนหลกัฐำนของคู่กรณีทีป่รำกฏในค ำรอ้งทุกข ์ค ำแก้ค ำรอ้งทุกข ์กไ็ด ้ในกำรแสวงหำ
ขอ้เทจ็จรงิเช่นว่ำนี้ ผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขอ์ำจด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นหมวด ๓ 
ส่วนที ่๒ หรอืตำมทีเ่หน็สมควร 

ในกรณีทีข่อ้เทจ็จรงิซึง่ไดม้ำจำกกำรแสวงหำเพิม่เตมิตำมวรรคหนึ่งอำจกระทบ
ถึงสทิธขิองคู่กรณี ผู้มอี ำนำจวนิิจฉัยร้องทุกขต์้องใหคู้่กรณีได้รบัทรำบขอ้เทจ็จรงิอย่ำง
เพยีงพอและมโีอกำสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยำนหลกัฐำนของตน 

 

ขอ้ ๑๖  ค ำวนิิจฉยัในเรื่องรอ้งทุกขข์องผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขอ์ย่ำงน้อยตอ้ง
ประกอบดว้ย 

(๑) ชื่อผูร้อ้งทุกข ์

(๒) ชื่อคู่กรณีในกำรรอ้งทุกข ์

(๓) สรุปค ำรอ้งทุกขแ์ละค ำขอของผูร้อ้งทุกข ์

(๔) สรุปค ำแกค้ ำรอ้งทุกข ์

(๕) ประเดน็ทีจ่ะตอ้งวนิิจฉยั 

(๖) ค ำวนิิจฉยัของผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขพ์รอ้มทัง้เหตุผล 

(๗) สรุปค ำวนิิจฉัยหรอืค ำสัง่ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนหรอืเจ้ำหน้ำที่ต้องปฏบิตัิ
หรอืด ำเนินกำรต่อไป 

(๘) ขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัแนวทำงหรอืวธิดี ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมค ำวนิิจฉัยหรอื
ค ำสัง่นัน้ (ถำ้ม)ี 

ค ำวนิิจฉยัในเรื่องรอ้งทุกขต์ำมวรรคหนึ่งตอ้งลงลำยมอืชื่อของผูม้อี ำนำจวนิจิฉยั
รอ้งทุกขท์ีว่นิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขน์ัน้ ถ้ำผูใ้ดมเีหตุจ ำเป็นไม่สำมำรถลงลำยมอืชื่อได ้ใหจ้ด
แจง้เหตุดงักล่ำวไวใ้นค ำวนิิจฉยันัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๗  ระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครนี้ เมื่อผู้มี
อ ำนำจวนิิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควรหรอืเมื่อคู่กรณีมคี ำขอ ผู้มอี ำนำจวนิิจฉัยร้องทุกขม์ี
อ ำนำจย่นหรอืขยำยระยะเวลำไดต้ำมควำมจ ำเป็น เพื่อประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรม 

 

ข้อ ๑๘  กำรนับระยะเวลำตำมกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครนี้ ส ำหรบัเวลำ
เริม่ต้น ใหน้ับวนัถดัจำกวนัแรกแห่งเวลำนัน้เป็นวนัเริม่นับระยะเวลำ ส่วนเวลำสิน้สุด ถ้ำ
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๔๖๓ 

วนัสุดท้ำยแห่งระยะเวลำตรงกับวนัหยุดรำชกำร ให้นับวนัเริ่มเปิดท ำกำรใหม่เป็นวนั
สุดทำ้ยแห่งระยะเวลำ 

 

ขอ้ ๑๙  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในหมวด ๑ ใหใ้ชบ้งัคบักบักำรรอ้งทุกข์
และกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขใ์นหมวดอื่นดว้ย เวน้แต่จะมหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร
ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นกใ็หป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมนัน้ 

 

หมวด ๒ 

กำรรอ้งทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชำชัน้เหนือขึน้ไป 

   
 

ข้อ ๒๐๑๓  กำรร้องทุกข์ที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกผู้บังคับบัญชำ และ
กฎหมำยไม่ได้บัญญัติให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร แต่ให้ร้องทุกข์ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำชัน้เหนือขึน้ไปตำมล ำดบันัน้ ใหร้อ้งทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชำ ดงันี้ 

(๑) ในกรณีทีเ่หตุแห่งกำรรอ้งทุกขเ์กดิจำกผูบ้งัคบับญัชำทีต่ ่ำกว่ำผูอ้ ำนวยกำร
ส ำนักหรอืหวัหน้ำส ำนักงำน ก.ก. ใหร้อ้งทุกขต์่อผูอ้ ำนวยกำรส ำนักหรอืหวัหน้ำส ำนักงำน 
ก.ก. แลว้แต่กรณี และใหผู้อ้ ำนวยกำรส ำนักหรอืหวัหน้ำส ำนักงำน ก.ก. แลว้แต่กรณี เป็น
ผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์

(๒) ในกรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกขเ์กิดจำกผู้บงัคบับญัชำทีต่ ่ำกว่ำเลขำนุกำร
สภำกรุงเทพมหำนคร หวัหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หวัหน้ำ
ส่วนรำชกำรในสงักดัส ำนักปลดักรุงเทพมหำนครหรอืผู้อ ำนวยกำรเขต ให้ร้องทุกข์ต่อ
เลขำนุกำรสภำกรุง เทพมหำนคร หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร หัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนครหรือ
ผูอ้ ำนวยกำรเขต แลว้แต่กรณี และใหเ้ลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร หวัหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักปลัด
กรุงเทพมหำนครหรอืผูอ้ ำนวยกำรเขต แลว้แต่กรณี เป็นผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกข์ 

 
๑๓ ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ว่ ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำร

พจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๔๖๔ 

(๓) ในกรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร 
หวัหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรใน
สังกัดส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร ให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกรุงเทพมหำนครและให้ปลดั
กรุงเทพมหำนครเป็นผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์

 

ขอ้ ๒๑  กำรยื่นค ำรอ้งทุกขอ์ำจยื่นผ่ำนผูบ้งัคบับญัชำหรอืผูบ้งัคบับญัชำทีเ่ป็น
เหตุแห่งกำรรอ้งทุกขก์ไ็ด ้และใหน้ ำควำมในขอ้ ๑๒ หมวด ๑ มำใชบ้งัคบักบักำรยื่นค ำ
รอ้งทุกขด์งักล่ำวดว้ย 

 

ขอ้ ๒๒  เมื่อผูม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกขไ์ดร้บัค ำร้องทุกขแ์ล้ว ใหม้หีนังสอืแจง้
พรอ้มทัง้ส่งส ำเนำค ำรอ้งทุกขใ์หผู้บ้งัคบับญัชำทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกขท์รำบโดยเร็ว 
และใหผู้บ้งัคบับญัชำทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขน์ัน้ส่งเอกสำรหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้ง และ
ค ำชี้แจงของตน (ถ้ำม)ี ใหผู้ม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขป์ระกอบกำรพจิำรณำภำยในเจด็วนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืรอ้งทุกข ์

ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำได้รบัค ำร้องทุกข์ ให้ผู้บงัคบับญัชำนัน้ส่งค ำร้องทุกข์
พร้อมทัง้ส ำเนำต่อไปยงัผูบ้งัคบับญัชำทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกขภ์ำยในสำมวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืรอ้งทุกข ์

เมื่อผูบ้งัคบับญัชำทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขไ์ดร้บัค ำรอ้งทุกขท์ีย่ ื่นผ่ำนตำมขอ้ 
๒๑ หรอืส่งตำมวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ใหจ้ดัส่งค ำรอ้งทุกขพ์รอ้มทัง้ส ำเนำและเอกสำร
หลกัฐำนทีเ่กี่ยวขอ้งและค ำชี้แจงของตน (ถ้ำม)ี ไปยงัผูม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกขภ์ำยใน
เจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืรอ้งทุกข ์

 

ขอ้ ๒๓  กำรพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข ์ใหผู้ม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกขพ์จิำรณำจำก
เรื่องรำวกำรปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัติ่อผู้รอ้งทุกขข์องผูบ้งัคบับญัชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้อง
ทุกข์ ในกรณีที่จ ำเป็นและสมควร อำจจะขอเอกสำรและหลกัฐำนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
รวมทัง้ค ำชี้แจงจำกหน่วยรำชกำร รฐัวสิำหกจิ หน่วยงำนอื่นของรฐั หำ้งหุน้ส่วน บรษิทั 
ขำ้รำชกำร หรอืบุคคลใด ๆ มำใหถ้อ้ยค ำหรอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ เพื่อประกอบกำรพจิำรณำ
ได ้
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๔๖๕ 

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ หำกผู้มอี ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์
เหน็ว่ำกำรแถลงกำรณ์ดว้ยวำจำไม่จ ำเป็นแก่กำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข ์จะไม่ให้
แถลงกำรณ์ดว้ยวำจำกไ็ด ้แต่ใหบ้นัทกึเหตุผลไวด้ว้ย 

ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์มำแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ ให้แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำที่
เป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขท์รำบดว้ยวำ่ ถำ้ประสงคจ์ะแถลงแกก้ใ็หม้ำแถลงหรอืมอบหมำย
เป็นหนังสอืใหข้ำ้รำชกำรทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นผูแ้ทนมำแถลงแก้ดว้ยวำจำในกำรพจิำรณำครัง้
นัน้ได ้ ทัง้นี้ ใหแ้จง้ล่วงหน้ำตำมควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในกำรแถลงแก้ดงักล่ำว 
ใหผู้บ้งัคบับญัชำทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขห์รอืผูแ้ทน (ถำ้ม)ี เขำ้ฟังกำรแถลงกำรณ์ดว้ย
วำจำของผูร้อ้งทุกขไ์ด ้

 

ขอ้ ๒๔  ให้ผู้มอี ำนำจวนิิจฉัยร้องทุกข์พจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้แล้ว
เสรจ็ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัไดร้บัค ำรอ้งทุกข ์แต่ถ้ำมคีวำมจ ำเป็นไม่อำจพจิำรณำ ให้
แล้วเสรจ็ภำยในเวลำดงักล่ำว ใหข้ยำยเวลำไดอ้กีไม่เกนิสำมสบิวนั และใหบ้นัทกึแสดง
เหตุผลควำมจ ำเป็นทีต่อ้งขยำยเวลำไวด้ว้ย 

ในกรณีที่ขยำยเวลำตำมวรรคหนึ่งแล้วกำรพิจำรณำยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้มี
อ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ขยำยเวลำพิจำรณำได้อีกไม่เกินสำมสิบวนั และให้พิจำรณำ
ก ำหนดมำตรกำรทีจ่ะท ำใหก้ำรพจิำรณำแล้วเสรจ็โดยเรว็และบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐำน และ
ใหส่้งหลกัฐำนดงักล่ำวไปยงัผูบ้งัคบับญัชำชัน้เหนือขึน้ไปของผูร้อ้งทุกขภ์ำยในสบิวนันับ
แต่วนัที่ครบก ำหนดขยำยเวลำตำมวรรคหนึ่ง เพื่อที่ผู้บงัคบับญัชำชัน้เหนือขึ้นไปจะได้
ติดตำมแนะน ำและชี้แจงให้กำรพจิำรณำแล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ถ้ำปลดักรุงเทพมหำนคร
เป็นผูพ้จิำรณำวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์ใหส่้งหลกัฐำนดงักล่ำวไปยงัหวัหน้ำส ำนักงำน ก.ก. ใน
ฐำนะเลขำนุกำรของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

 

ขอ้ ๒๕  ในกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้มอี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกขม์ี
อ ำนำจไม่รบัเรื่องรอ้งทุกข ์ยกค ำรอ้งทุกข ์หรอืมคี ำวนิิจฉยัใหแ้กไ้ขหรอืยกเลกิค ำสัง่ และ
ใหเ้ยยีวยำควำมเสยีหำย ใหผู้ร้อ้งทุกข ์หรอืใหด้ ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งควำม
ยุติธรรม โดยให้น ำระเบยีบที ่ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ก ำหนดในเรื่องเดยีวกนันี้มำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
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๔๖๖ 

เมื่อผูม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกขไ์ดพ้จิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขป์ระกำรใดแลว้ 
ใหผู้้บงัคบับญัชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำวนิิจฉัยนัน้ใน
โอกำสแรกทีท่ ำได ้และเมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมค ำวนิิจฉยัดงักล่ำวแลว้ ใหแ้จง้ใหผู้ร้อ้งทุกข์
ทรำบเป็นหนังสอืโดยเรว็ 

ค ำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขข์องผูม้อี ำนำจวนิิจฉัยร้องทุกขใ์หเ้ป็นที่สุด ในกรณีที่ผู้
รอ้งทุกขไ์ม่เหน็ดว้ยกบัค ำวนิิจฉัยนัน้ มสีทิธฟ้ิองคดตี่อศำลปกครองตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรจดัตัง้ศำลปกครองและวธิพีจิำรณำคดปีกครอง ต่อไปได ้

 

ขอ้ ๒๖  ในกรณีที่ยงัไม่มรีะเบยีบ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เรื่องกำรเยยีวยำ
ควำมเสยีหำยให้ผู้ร้องทุกขห์รอืใหด้ ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรมใช้
บงัคบั ใหผู้ม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์สัง่กำรในเรื่องกำรเยยีวยำและด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรมไปพลำงก่อนตำมทีเ่หน็สมควรได้ โดยใหน้ ำประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรมำประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

เมื่อมรีะเบยีบ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ในเรื่องเดยีวกนันี้ใช้บงัคบัแล้ว หำก
กำรด ำเนินกำรตำมทีไ่ด้สัง่กำรไปนัน้มมีำตรฐำนต ่ำกว่ำหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดในระเบยีบ 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ก็ให้ด ำเนินกำรเพิม่เติมใหค้รบถ้วนเท่ำที่ท ำได้ และให้ถือว่ำ
เป็นกำรเยียวยำหรือด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรมตำมระเบียบ 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร แลว้ 

 

ขอ้ ๒๗  ผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกขอ์ำจถูกคดัคำ้นได ้โดยใหน้ ำ
ควำมในหมวด ๓ ขอ้ ๕๘ มำใชบ้งัคบักบัเหตุแห่งกำรคดัคำ้นและกำรยื่นค ำคดัคำ้น โดย
อนุโลม 

 

ขอ้ ๒๘  ในกรณีที่ผู้รอ้งทุกขค์ดัค้ำนผูบ้งัคบับญัชำทีม่ีอ ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์
ใหผู้บ้งัคบับญัชำของผูร้อ้งทุกขเ์หนือผูถู้กคดัคำ้นเป็นผูพ้จิำรณำค ำคดัคำ้น ถ้ำเหน็ว่ำค ำ
คดัค้ำนไม่มเีหตุผล ก็ให้มคี ำสัง่ยกค ำคดัค้ำน ค ำสัง่ดงักล่ำวให้เป็นทีสุ่ด และแจ้งใหผู้ท้ี่
เกีย่วขอ้งทรำบเพื่อด ำเนินกำรต่อไป แต่ถำ้เหน็ว่ำค ำคดัคำ้นมีเหตุผลรบัฟังไดใ้หแ้จง้ใหผู้้
ถูกคดัคำ้นกบัผูร้อ้งทุกขท์รำบ กรณีนี้ใหผู้พ้จิำรณำค ำคดัคำ้นเป็นผูม้อี ำนำจวนิิจฉัยร้อง
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๔๖๗ 

ทุกขแ์ทน และใหน้ ำหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในเรื่องกำรพจิำรณำวนิิจฉยัรอ้งทุกขข์ำ้งต้นมำ
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๙  ในกรณีทีป่ลดักรุงเทพมหำนครเป็นผูถู้กคดัคำ้น ใหส่้งค ำคดัคำ้นไปที่
หวัหน้ำส ำนักงำน ก.ก. ในฐำนะเลขำนุกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร และให้ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนคร เป็นผูพ้จิำรณำค ำคดัคำ้น ถ้ำเหน็ว่ำค ำคดัคำ้นไม่มเีหตุผลกใ็หม้คี ำสัง่
ยกค ำคดัค้ำน ค ำสัง่ดงักล่ำวให้เป็นที่สุด และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทรำบเพื่ อด ำเนินกำร
ต่อไป แต่ถ้ำเหน็ว่ำค ำคดัคำ้นมเีหตุผลรบัฟังไดก้็ใหแ้จ้งใหผู้้รอ้งทุกขท์รำบ และแนะน ำ
ผู้บงัคบับญัชำผู้มอี ำนำจวนิิจฉัยร้องทุกขใ์หแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรขึน้ท ำหน้ำทีพ่จิำรณำ
เรื่องรอ้งทุกข ์ประกอบดว้ยผูแ้ทนผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทกุขห์นึ่งคน ผู้แทน
ผู้ร้องทุกข์หนึ่งคน ผู้แทนผู้บงัคบับญัชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์หนึ่งคน  ทัง้นี้ ให้
หวัหน้ำส ำนักงำน ก.ก. ตัง้ขำ้รำชกำรส ำนักงำน ก.ก. หนึ่งคนร่วมเป็นกรรมกำรดว้ย และ
ให้ผู้ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรดังกล่ำวประชุมและเลือกกันเองคนหนึ่งเป็นประธำน
กรรมกำร และให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนต้นสังกัดเป็นเลขำนุกำร และจะให้มี
ผูช้่วยเลขำนุกำร กไ็ด ้

เมื่อคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งพิจำรณำมีมติประกำรใด ให้เสนอต่อปลดั
กรุงเทพมหำนคร ผู้บงัคบับญัชำผู้มอี ำนำจวนิิจฉัยร้องทุกข์เพื่อประกอบกำรพจิำรณำ
วนิิจฉัยตำมที่เหน็สมควร และกำรท ำค ำวินิจฉัยในกรณีนี้ ให้น ำขอ้ ๑๖ มำใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

 

ขอ้ ๓๐  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกขไ์ดพ้จิำรณำวนิิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์เสร็จสิ้นลงแล้ว ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมค ำวนิิจฉัยพร้อมทัง้ส ำเนำค ำ
วินิจฉัยไปยัง ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ภำยในสิบห้ำวันนั บแต่ได้รับแจ้งผลกำร
ด ำเนินกำรตำมค ำวนิิจฉัยนัน้แล้วเพื่อประโยชน์ในกำรศกึษำวจิยัและพฒันำระบบพทิกัษ์
ระบบคุณธรรม ต่อไป 

 

หมวด ๓ 

กำรรอ้งทุกขต์่อ ก.พ.ค. กรงุเทพมหำนคร 
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๔๖๘ 

ส่วนที ่๑ 

กำรยื่นค ำรอ้งทุกข ์กำรตรวจค ำรอ้งทุกข ์กำรตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์

กรุงเทพมหำนคร กำรจ่ำยส ำนวน และกำรสัง่รบัหรอืไม่รบัค ำรอ้งทุกขไ์วพ้จิำรณำ 

   
 

ขอ้ ๓๑  ในกรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกขเ์กิดจำกผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
ปลดักรุงเทพมหำนคร ผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก หวัหน้ำส ำนักงำน ก.ก. หรอืผูอ้ ำนวยกำรเขต
ใหร้อ้งทุกขต์่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร โดยยื่นค ำรอ้งทุกขต์่อพนักงำนผูร้บัค ำรอ้งทุกข์
ที่กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม ส ำนักงำน ก.ก. หรือจะส่งค ำร้องทุกข์ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีนไปยงักองพทิกัษ์ระบบคุณธรรม ส ำนักงำน ก.ก. กไ็ด ้

 

ข้อ ๓๒  ค ำร้องทุกข์ที่ยื่นที่กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม ส ำนักงำน ก.ก. ให้
พนักงำนผู้รับค ำร้องทุกข์ออกใบรบัค ำร้องทุกข์และลงทะเบียนรับค ำร้องทุกข์ไว้เป็น
หลกัฐำนในวนัทีร่บัค ำรอ้งทุกขต์ำมระเบยีบกรุงเทพมหำนครว่ำดว้ยงำนสำรบรรณ และ
ใหถ้อืวนัทีร่บัค ำรอ้งทุกขต์ำมหลกัฐำนดงักล่ำวเป็นวนัยื่นค ำรอ้งทุกข์ 

 

ขอ้ ๓๓  ค ำรอ้งทุกขท์ีพ่นักงำนผูร้บัค ำรอ้งทุกขไ์ดร้บัไวแ้ลว้ ใหล้งทะเบยีนเรื่อง
รอ้งทุกขใ์นสำรบบ และตรวจค ำรอ้งทุกขใ์นเบือ้งตน้ 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำร้องทุกข์ที่มกีำรด ำเนินกำรโดยถูกต้องตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดไวใ้นหมวด ๑ ใหเ้สนอค ำรอ้งทุกขด์งักล่ำวต่อประธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 
เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำร้องทุกข์ที่มกีำรด ำเนินกำรโดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นหมวด ๑ ใหพ้นักงำนผูร้บัค ำรอ้งทุกขแ์นะน ำใหผู้ร้อ้งทุกขแ์ก้ไข
ใหค้รบถว้นภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

(๓) ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำร้องทุกข์ทีไ่ม่อยู่ในอ ำนำจของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 
จะรบัไวพ้จิำรณำได ้หรอืเป็นกรณีตำม (๒) แต่ผูร้อ้งทุกขไ์ม่แก้ไขภำยในเวลำทีก่ ำหนด 
ให้บนัทึกไว้แล้วเสนอค ำร้องทุกข์ดงักล่ำวต่อประธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เพื่อ
พจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
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๔๖๙ 

ข้อ ๓๔  ให้ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ 
กรุงเทพมหำนคร ขึ้นคณะหนึ่ง หรือหลำยคณะเป็นองค์คณะวินิจฉัยก็ได้ แต่ละคณะ
ประกอบด้วย กรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร คนหนึ่งเป็นประธำน และกรรมกำร
วนิิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหำนครอีกสองคน เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้พจิำรณำวนิิจฉัยร้อง
ทุกข์ โดยจะก ำหนดให้ประธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร หรือกรรมกำร ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนคร คนหนึ่ งท ำหน้ำที่ประธำนในคณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ 
กรุงเทพมหำนคร หลำยคณะพรอ้มกนักไ็ด ้และใหม้เีจำ้หน้ำทีก่องพทิกัษ์ระบบคุณธรรม 
ส ำนักงำน ก.ก. ที่ได้รบัมอบหมำยเป็นเลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ ตำมควำม
จ ำเป็น 

ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็น ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร อำจแต่งตัง้ใหค้ณะกรรมกำร
วนิิจฉัยรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร หรอืกรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร คน
ใดท ำหน้ำทีว่นิิจฉยัเรื่องอุทธรณ์กไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๕  เมื่อไดม้กีำรตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนครและได้
มกีำรจ่ำยส ำนวนแล้ว ใหป้ระธำนกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร แจง้ค ำสัง่
ตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร ใหผู้ร้อ้งทุกขท์รำบ โดยใหผู้ร้อ้งทุกข์
ลงลำยมอืชื่อและวนัทีร่บัทรำบไวเ้ป็นหลกัฐำน แล้วมอบส ำเนำค ำสัง่ใหไ้วห้นึ่งฉบับหรอื
จะส่งส ำเนำค ำสัง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัไปใหผู้ร้อ้งทุกข ์ณ ทีอ่ยู่ซึง่ปรำกฏตำม
หลกัฐำนของทำงรำชกำรก็ได้ ในกรณีนี้เมื่อล่วงพ้นสิบห้ำวนันับแต่วนัส่งส ำเนำค ำสัง่
ดังกล่ำว ให้ถือว่ำผู้ร้องทุกข์ได้รับทรำบค ำสัง่ตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ 
กรุงเทพมหำนคร แลว้ 

ใหน้ ำควำมตำมวรรคหนึ่งใชบ้งัคบักบักรณีทีก่รรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 
คนหนึ่งเป็นผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขด์ว้ย 

 

ข้อ ๓๖  เมื่อประธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ได้รับค ำร้องทุกข์แล้ว ให้
พจิำรณำจ่ำยส ำนวนตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๓๗ ถงึขอ้ ๔๓ 

ประธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครมอี ำนำจสัง่กำรให้รวมเรื่องร้องทุกข์ทีม่มีูล
กรณีเดยีวกนัหรอืเกีย่วขอ้งกนัเพื่อพจิำรณำเป็นเรื่องเดยีวกนักไ็ด้ 
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๔๗๐ 

ขอ้ ๓๗  ในกรณีที่ประธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เห็นว่ำค ำร้องทุกข์ใดมี
ปัญหำขอ้กฎหมำยทีส่ ำคญั หรอืผลกำรวนิิจฉยัอำจกระทบต่อวถิทีำงปฏบิตัริำชกำร หรอื
จะเป็นกำรวำงบรรทดัฐำนในกำรปฏบิตัริำชกำร หรอืเป็นกรณีส ำคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบ
คุณธรรม ที ่ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครสมควรเป็นผูพ้จิำรณำวนิิจฉัยเอง กใ็หจ้่ำยส ำนวน
ค ำรอ้งทุกขน์ัน้ให ้ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เป็นองคค์ณะวนิิจฉยั โดยใหป้ระธำน ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนคร ตัง้กรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร คนหนึ่งเป็นกรรมกำรเจ้ำของ
ส ำนวน และมพีนักงำนผูร้บัผดิชอบส ำนวนเป็นผูช้่วย 

 

ขอ้ ๓๘  ในกรณีทีป่ระธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เหน็ว่ำค ำรอ้งทุกขใ์ดเป็น
กรณีทัว่ไปทีไ่ม่มลีกัษณะตำมขอ้ ๓๗ ใหจ้่ำยส ำนวนค ำรอ้งทุกขน์ัน้ใหก้รรมกำร ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนคร คนหนึ่ง หรอืคณะกรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหำนครคณะ
หนึ่งคณะใดเป็นองคค์ณะวนิิจฉยักไ็ด ้

ในกรณีทีก่รรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร คนหนึ่งเป็นองคค์ณะวนิิจฉยั ใหผู้้
นัน้เป็นกรรมกำรเจำ้ของส ำนวน และมพีนักงำนผูร้บัผดิชอบส ำนวนเป็นผูช้่วย 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนครคณะหนึ่งคณะใดเป็น
องค์คณะวินิจฉัย ให้ประธำนกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหำนครคณะนัน้ตัง้
กรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร ในคณะคนหนึ่งเป็นกรรมกำรเจำ้ของส ำนวน 
และมพีนักงำนผูร้บัผดิชอบส ำนวนเป็นผูช้่วย 

 

ขอ้ ๓๙  ในกรณีทีป่ระธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เหน็ว่ำค ำรอ้งทุกขเ์รื่องใด
เป็นรอ้งทุกขท์ีไ่ม่อำจรบัไวพ้จิำรณำได ้ใหจ้่ำยส ำนวนค ำรอ้งทุกขน์ัน้ใหก้รรมกำร ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนคร คนหนึ่ง เป็นกรรมกำรเจ้ำของส ำนวน หรอืจะจ่ำยให้คณะกรรมกำร
วนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร คณะหนึ่ง ท ำหน้ำทีเ่ป็นองคค์ณะวนิิจฉยั กไ็ด้ 

 

ขอ้ ๔๐  ในกรณีทีป่ระธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เหน็ว่ำค ำรอ้งทุกขเ์รื่องใด
เป็นร้องทุกข์ที่ร ับไว้พิจำรณำได้ ให้จ่ำยส ำนวนค ำร้องทุกข์ให้แก่กรรมกำร ก.พ.ค . 
กรุงเทพมหำนคร คนหนึ่ง หรอืคณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนครเป็นองค์
คณะวนิิจฉยั หำกมกีำรตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนครขึน้หลำยคณะ 
ใหป้ระธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครจ่ำยส ำนวนตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
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๔๗๑ 

(๑) ถ้ำมกีำรตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนครแยกตำมควำม
เชีย่วชำญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ ใหจ้่ำยส ำนวนใหต้รงกบัควำมเชีย่วชำญของ
คณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร ทีต่ัง้ไว  ้

(๒) ถ้ำมกีำรตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนครแยกตำมกลุ่ม
ของหน่วยงำน ใหจ้่ำยส ำนวนใหต้รงกบักลุ่มของหน่วยงำนนัน้ 

(๓) ในกรณีทีไ่ม่มกีำรตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร ตำม 
(๑) หรอื (๒) หรอืมกีำรตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนครตำม (๑) หรอื 
(๒) ในลกัษณะเดยีวกนัหลำยคณะ หรอืคณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร
ตำม (๑) หรอื (๒) มคี ำรอ้งทุกขค์ำ้งกำรพจิำรณำอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งหำกจ่ำยส ำนวน
ใหแ้ก่คณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนครนัน้อกี จะท ำใหก้ำรพจิำรณำล่ำชำ้
หรือกระทบต่อควำมยุติธรรม ให้จ่ำยส ำนวนค ำร้องทุกข์ตำมที่ประธำน ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนคร เหน็สมควร 

 

ขอ้ ๔๑  กรรมกำรเจำ้ของส ำนวนอำจก ำหนดประเดน็ใหพ้นักงำนผู้รบัผดิชอบ
ส ำนวน วเิครำะห์และพจิำรณำท ำควำมเหน็เสนอในเบื้องต้นประกอบกำรพจิำรณำของ
องคค์ณะวนิิจฉยัเพื่อพจิำรณำสัง่รบัหรอืไม่รบัค ำรอ้งทุกขไ์วพ้จิำรณำ ดงันี้ 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำร้องทุกข์ที่มกีำรด ำเนินกำรโดยถูกต้องตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ในหมวด ๑ และเป็นค ำร้องทุกข์ที่รบัไว้พจิำรณำได้ ก็ให้องค์คณะวนิิจฉัยมี
ค ำสัง่รบัค ำร้องทุกข์นัน้ไว้พจิำรณำแล้วด ำเนินกำรตำมกระบวนพจิำรณำเรื่องร้องทุกข์
ต่อไป 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำร้องทุกข์ที่ยงัไม่ชดัเจนหรอืที่ยงัมกีำรด ำเนินกำรโดยไม่
ถูกต้องตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดไวใ้นหมวด ๑ กใ็หม้คี ำสัง่ใหผู้ร้อ้งทุกขด์ ำเนินกำรแกไ้ข
เพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หำกไม่มกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
กใ็หเ้สนอองคค์ณะวนิิจฉยัเพื่อพจิำรณำมคี ำวนิิจฉยัต่อไป 

(๓) ถ้ำเหน็ว่ำเป็นค ำรอ้งทุกขท์ีไ่ม่อำจรบัไวพ้จิำรณำไดต้ำมขอ้ ๔๒ กใ็หเ้สนอ
องคค์ณะวนิิจฉยัเพื่อพจิำรณำมคี ำวนิิจฉยัต่อไป 
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๔๗๒ 

ขอ้ ๔๒๑๔  หำ้มมใิหร้บัค ำรอ้งทุกขด์งัต่อไปนี้ไวพ้จิำรณำ 

(๑) เป็นค ำรอ้งทุกขท์ีไ่ม่อยู่ในอ ำนำจกำรวนิิจฉัยของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร
ตำมขอ้ ๗ 

(๒) ผูร้อ้งทุกขม์ใิช่เป็นผูม้สีทิธริอ้งทุกขต์ำมขอ้ ๗ 

(๓) ผูร้อ้งทุกขม์ใิช่บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกผูม้สีทิธริอ้งทกุขแ์ทนตำมขอ้ ๑๐ 

(๔) เป็นค ำร้องทุกข์ที่ร้องทุกข์เมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวนัตำมข้อ ๘ เว้นแต่ 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครเหน็ควรรบัไวพ้จิำรณำเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรม 

(๕) เป็นเรื่องทีไ่ดเ้คยมกีำรรอ้งทุกขแ์ละไดม้คี ำวนิิจฉยัหรอืค ำสัง่ถงึทีสุ่ดแลว้ 

(๖) เป็นกรณีตำมขอ้ ๔๑ (๒) 
 

ขอ้ ๔๓  เมื่อไดร้บัควำมเหน็ของกรรมกำรเจำ้ของส ำนวนตำมขอ้ ๔๑ (๒) หรอื 
(๓) ใหอ้งคค์ณะวนิิจฉยัพจิำรณำมคี ำวนิิจฉยั ดงันี้ 

(๑)๑๕ ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำร้องทุกข์ที่รบัไว้พิจำรณำไม่ได้ตำมข้อ ๔๒ ก็ให้มีค ำ
วนิิจฉัยไม่รบัเรื่องรอ้งทุกขน์ัน้ไวพ้จิำรณำและสัง่จ ำหน่ำยเรื่องรอ้งทุกขด์งักล่ำวออกจำก
สำรบบ หรอืให้มคี ำวนิิจฉัยยกเลกิกระบวนพจิำรณำเรื่องร้องทุกข์นัน้ และสัง่จ ำหน่ำย
เรื่องรอ้งทุกขด์งักล่ำวออกจำกสำรบบ 

ค ำวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกขข์องคณะกรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข ์กรุงเทพมหำนคร
หรือกรรมกำร ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เจ้ำของส ำนวนตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำเสนอ 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เพื่อพจิำรณำวนิิจฉยัต่อไปดว้ย 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำร้องทุกขท์ีอ่ำจรบัไวพ้จิำรณำได้ ก็ให้มีค ำสัง่ใหก้รรมกำร
เจำ้ของส ำนวนด ำเนินกำรตำมกระบวนพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขต์่อไป 

 

ส่วนที ่๒ 

กระบวนพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข ์

   
 

 
๑๔ ข้อ ๔๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำร

พจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๕ ขอ้ ๔๓ (๑) แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ว่ำด้วยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำร

พจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๔๗๓ 

ข้อ ๔๔  เมื่อได้มีกำรสัง่รบัค ำร้องทุกข์ไว้พิจำรณำแล้ว ให้กรรมกำรเจ้ำของ
ส ำนวนมคี ำสัง่ใหคู้่กรณีในกำรรอ้งทุกขท์ ำค ำแก้ค ำรอ้งทุกขภ์ำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัที่
ไดร้บัค ำสัง่หรอืภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด โดยส่งส ำเนำค ำรอ้งทุกขแ์ละส ำเนำหลกัฐำนที่
เกี่ยวขอ้งไปให้ด้วย ในกรณีที่เห็นสมควรกรรมกำรเจำ้ของส ำนวนจะก ำหนดประเดน็ที่
คู่กรณีในกำรรอ้งทุกขต์้องชีแ้จงหรอืก ำหนดใหจ้ดัส่งพยำนหลกัฐำนทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรพจิำรณำวนิิจฉยัรอ้งทุกขไ์ปใหด้ว้ยกไ็ด ้เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๔๙ 

 

ขอ้ ๔๕  ใหคู้่กรณีในกำรรอ้งทุกขท์ ำค ำแก้ค ำรอ้งทุกขแ์ละค ำชีแ้จงตำมประเดน็
ที่ก ำหนดใหโ้ดยชดัแจง้และครบถ้วน พร้อมส่งพยำนหลกัฐำนทีเ่กี่ยวขอ้ง และหลกัฐำน
กำรรบัทรำบหรอืควรได้ทรำบเหตุของกำรร้องทุกข์ โดยจดัท ำส ำเนำค ำแก้ค ำร้องทุกข์ 
ส ำเนำค ำชี้แจง และส ำเนำพยำนหลกัฐำนตำมจ ำนวนทีก่รรมกำรเจำ้ของส ำนวนก ำหนด 
ยื่นภำยในระยะเวลำตำมขอ้ ๔๔ 

 

ขอ้ ๔๖  ในกรณีทีก่รรมกำรเจำ้ของส ำนวนเหน็ว่ำค ำแกค้ ำรอ้งทุกขห์รอืค ำชีแ้จง
ของคู่กรณีในกำรร้องทุกข์ หรือพยำนหลักฐำนที่ส่งมำให้ยังไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน
เพยีงพอ ใหส้ัง่ใหคู้่กรณีในกำรรอ้งทุกขแ์กไ้ขเพิม่เตมิค ำแกค้ ำรอ้งทุกขห์รอืจดัท ำค ำชีแ้จง
เพิม่เตมิ หรอืส่งพยำนหลกัฐำนเพิม่เตมิมำใหภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 

ข้อ ๔๗  ในกรณีที่คู่กรณีในกำรร้องทุกข์มิได้จดัท ำค ำแก้ค ำร้องทุกข์และค ำ
ชี้แจงตำมประเด็นที่ก ำหนดให้ชดัเจน พร้อมทัง้พยำนหลกัฐำนยื่นต่อกรรมกำรเจ้ำของ
ส ำนวนในระยะเวลำทีก่ ำหนด ให้ถือว่ำคู่กรณีในกำรร้องทุกขย์อมรบัขอ้เท็จจรงิตำมขอ้
รอ้งทุกขข์องผูร้อ้งทุกข ์และใหก้รรมกำรเจำ้ของส ำนวนพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไปตำมที่
เหน็เป็นกำรยุตธิรรม 

 

ข้อ ๔๘  กำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้กรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ 
กรุงเทพมหำนคร พจิำรณำจำกพยำนหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งในกำรด ำเนินเรื่องนัน้ ประกอบ
กบัค ำรอ้งทุกขแ์ละค ำแก้ค ำรอ้งทุกข ์ในกรณีจ ำเป็นและสมควร ใหก้รรมกำรวนิิจฉัยรอ้ง
ทุกข์ กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจด ำเนินกำรแสวงหำข้อเท็จจริงเพิ่ม เติมได้ ทัง้นี้ให้น ำ
มำตรำ ๑๑๗ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 
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๔๗๔ 

ส่วนที ่๓ 

กำรสรุปส ำนวน และกำรประชุมวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์

   
 

ขอ้ ๔๙  เมื่อรบัค ำร้องทุกข์ไว้พจิำรณำด ำเนินกำรแล้ว หำกกรรมกำรเจ้ำของ
ส ำนวนเหน็ว่ำสำมำรถวนิิจฉยัไดจ้ำกขอ้เทจ็จรงิในค ำรอ้งทุกขน์ัน้ โดยไม่ตอ้งด ำเนินกำร
แสวงหำขอ้เทจ็จรงิอกี หรอืเหน็ว่ำขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดจ้ำกค ำแก้ค ำรอ้งทุกข ์เอกสำรหลกัฐำน
ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้หรือข้อเท็จจริงที่ได้มำจำกกำรแสวงหำเพิม่เติม  
(ถำ้ม)ี เพยีงพอต่อกำรวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขน์ัน้แลว้ ใหก้รรมกำรเจำ้ของส ำนวนท ำบนัทกึ
ของกรรมกำรเจำ้ของส ำนวนสรุปเสนอองคค์ณะวนิิจฉยัเพื่อพจิำรณำวนิิจฉยัต่อไป 

บนัทกึสรุปส ำนวนตำมวรรคหนึ่ง อย่ำงน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ชื่อผูร้อ้งทุกขแ์ละคู่กรณีในกำรรอ้งทุกข ์

(๒) สรุปค ำรอ้งทุกข ์

(๓) สรุปค ำแกค้ ำรอ้งทุกข ์(ถำ้ม)ี 
(๔) สรุปขอ้เทจ็จรงิทีก่รรมกำรเจำ้ของส ำนวนแสวงหำเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 
(๕) ประเดน็ทีจ่ะตอ้งวนิิจฉยัทัง้ขอ้กฎหมำยและขอ้เทจ็จรงิ 

(๖) ควำมเห็นของกรรมกำรเจ้ำของส ำนวนเกี่ยวกบัประเด็นที่จะต้องวนิิจฉัย 
และค ำขอของผูร้อ้งทุกข ์

ให้กรรมกำรเจำ้ของส ำนวนเสนอบนัทกึสรุปส ำนวนตำมวรรคหนึ่งและส ำนวน
พร้อมเอกสำรหลกัฐำนที่เกี่ยวกบัเรื่องร้องทุกขน์ัน้ทัง้หมดใหอ้งค์คณะวนิิจฉัยพจิำรณำ
วนิิจฉยัต่อไป 

 

ข้อ ๕๐  เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้พิจำรณำบันทึกสรุปส ำนวนของกรรมกำร
เจำ้ของส ำนวน หำกเหน็ว่ำขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดม้ำยงัไม่เพยีงพอหรอืมขีอ้ทีค่วรปรบัปรุง กใ็ห้
กรรมกำรเจ้ำของส ำนวนรบัไปด ำเนินกำรแสวงหำข้อเท็จจริงเพิม่เติมหรือด ำเนินกำร
ปรบัปรุงตำมควำมเหน็ขององค์คณะวนิิจฉัย แล้วน ำผลกำรด ำเนินกำรเสนอใหอ้งค์คณะ
วนิิจฉยัเพื่อพจิำรณำอกีครัง้หนึ่ง 

ในกรณีทีอ่งคค์ณะวนิิจฉยัพจิำรณำตำมวรรคหนึ่งแลว้ เหน็ว่ำขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดม้ำ
เพยีงพอต่อกำรวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขน์ัน้ กใ็หด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๕๑ ต่อไป 
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๔๗๕ 

ขอ้ ๕๑  ในกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้องค์คณะวนิิจฉัยจดัใหม้กีำร
พิจำรณำหรือประชุมพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์อย่ำงน้อยหนึ่งครัง้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรอื
คู่กรณีในกำรรอ้งทุกขม์โีอกำสมำแถลงดว้ยวำจำต่อหน้ำองคค์ณะวนิิจฉยั เวน้แต่ในกรณี
องค์คณะวินิจฉัยเห็นว่ำเรื่องร้องทุกข์นัน้มขีอ้เท็จจริงชดัเจนเพยีงพอต่อกำรพจิำรณำ
วนิิจฉยัแลว้หรอืมขีอ้เทจ็จรงิและประเดน็วนิิจฉยัไม่ซบัซอ้น และกำรมำแถลงดว้ยวำจำไม่
จ ำเป็นแก่กำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์จะใหง้ดกำรแถลงดว้ยวำจำเสยีกไ็ด้๑๖ 

ในกรณีทีม่กีำรประชุมและใหม้กีำรแถลงตำมวรรคหนึ่ง เมื่อองค์คณะวนิิจฉยัได้
ก ำหนดวนัประชุมพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขแ์ล้ว ใหก้รรมกำรเจำ้ของส ำนวนแจง้ก ำหนดวนั
ประชุมพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ พร้อมทัง้ส่งสรุปค ำร้องทุกข์และสรุปค ำแก้ค ำร้องทุกข์ 
ตลอดจนสรุปขอ้เทจ็จรงิทีก่รรมกำรเจำ้ของส ำนวนแสวงหำเพิม่เตมิ (ถ้ำม)ี ใหแ้ก่คู่กรณี
ทรำบล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมพิจำรณำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนั เพื่อเปิดโอกำสให้คู่กรณีได้
แถลงสรุปค ำร้องทุกข์และค ำแก้ค ำร้องทุกข์ของตน ทัง้นี้คู่กรณีจะไม่มำในวนัประชุม
พิจำรณำก็ได้ หำกในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในกำรร้องทุกข์ไม่มำในวนัประชุม
พจิำรณำกใ็หพ้จิำรณำลบัหลงัไปได ้และใหบ้นัทกึไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ย 

 

ขอ้ ๕๒  ในกรณีที่มกีำรประชุมพจิำรณำเรื่องร้องทุกข์ตำมขอ้ ๕๑ วรรคหนึ่ง 
เมื่อเริม่กำรประชุมใหก้รรมกำรเจำ้ของส ำนวนเสนอสรุปขอ้เทจ็จรงิและประเดน็ทีจ่ะตอ้ง
วินิจฉัย แล้วให้ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในกำรร้องทุกข์แถลงด้วยวำจำเพื่อประกอบกำร
พจิำรณำวนิิจฉยั 

ค ำแถลงดว้ยวำจำของผูร้อ้งทุกขแ์ละของคู่กรณีในกำรรอ้งทุกขต์้องกระชบัและ
อยู่ในประเด็น โดยไม่อำจยกขอ้เท็จจรงิหรอืขอ้กฎหมำยอื่นนอกจำกที่ปรำกฏในค ำรอ้ง
ทุกขแ์ละค ำแกค้ ำรอ้งทุกขไ์ด ้

 

  

 
๑๖ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ว่ำด้วยกำรรอ้งทุกข์

และกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๔๗๖ 

ส่วนที ่๔ 

กำรท ำค ำวนิิจฉยั 

   
 

ขอ้ ๕๓  ในกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข ์ใหอ้งค์คณะวนิิจฉัยมคี ำวนิิจฉยั
ไม่รบัเรื่องรอ้งทุกขไ์วพ้จิำรณำตำมขอ้ ๔๓ (๑) หรอืมคี ำวนิิจฉยัเป็นอย่ำงอื่น ดงันี้ ยกค ำ
รอ้งทุกข ์หรอืมคี ำวนิิจฉยัใหแ้กไ้ขหรอืยกเลกิค ำสัง่ และใหเ้ยยีวยำควำมเสยีหำยใหผู้ร้อ้ง
ทุกข์ หรอืให้ด ำเนินกำรอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรมตำมระเบยีบที่ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหำนคร ก ำหนด 

 

ขอ้ ๕๔๑๗  ค ำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขข์ององค์คณะวนิิจฉัย ใหน้ ำควำมในขอ้ ๑๖ 
หมวด ๑ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ค ำวินิจฉัยขององค์คณะวินิจฉัย ให้น ำเสนอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เพื่อ
พจิำรณำ เมื่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร มคีวำมเหน็ประกำรใดแล้ว ใหอ้งค์คณะวนิิจฉยั
ด ำเนินกำรเพื่อใหม้คี ำวนิิจฉยัของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ต่อไป 

กำรเยยีวยำ หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งควำมยตุธิรรม ระหว่ำง
ทีย่งัไม่มรีะเบยีบ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ในเรื่องดงักล่ำว ใหน้ ำควำมในขอ้ ๒๖ มำใช้
บงัคบัโดยอนุโลมไปพลำงก่อน 

 

ขอ้ ๕๕  กำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขท์ีร่อ้งต่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 
ใหอ้งคค์ณะวนิิจฉยัด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัไดร้บัค ำรอ้งทุกข ์ถำ้
มคีวำมจ ำเป็นไม่อำจพจิำรณำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเวลำดงักล่ำวได ้ใหข้ยำยเวลำไดอ้กีสอง
ครัง้ ครัง้ละไม่เกนิสำมสบิวนั โดยใหบ้นัทกึเหตุผลควำมจ ำเป็นไวด้ว้ย แต่ถ้ำขยำยเวลำ
แล้วกย็งัไม่แล้วเสรจ็ ใหป้ระธำน ก.พ.ค.กรุงเทพมหำนครพจิำรณำก ำหนดมำตรกำรทีจ่ะ
ท ำใหก้ำรพจิำรณำวนิิจฉยัแลว้เสรจ็โดยเรว็ และบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

  

 
๑๗ ข้อ ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำร

พจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๔๗๗ 

ขอ้ ๕๖  เมื่อไดว้นิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขแ์ละด ำเนินกำรตำมขอ้ ๕๔ วรรคสองแล้ว 
ใหแ้จง้ใหคู้่กรณีทรำบเป็นหนังสอืโดยเรว็ ค ำวนิิจฉยันัน้ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีทีผู่ร้อ้งทุกขไ์ม่เหน็ดว้ยกบัค ำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขต์ำมวรรคหนึ่ง มสีทิธิ
ฟ้องคดีต่อศำลปกครองชัน้ต้นตำมกฎหมำยว่ ำด้วยกำรจัดตัง้ศำลปกครองและวิธี
พจิำรณำคดปีกครองต่อไปได ้

 

ข้อ ๕๗๑๘  ค ำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ผูกพนัคู่กรณีในกำรร้องทุกข์และผู้ที่
เกี่ยวขอ้งทีจ่ะต้องปฏบิตัติำมค ำวนิิจฉัยภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นค ำวนิิจฉัย หรอื
ปฏบิตัติำมค ำวนิิจฉยัในโอกำสแรกทีส่ำมำรถท ำได้นับแต่ไดร้บัค ำวนิิจฉยั 

 

ส่วนที ่๕ 

กำรคดัคำ้นกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร 

   
 

ขอ้ ๕๘  ผูร้อ้งทุกขห์รอืคู่กรณีในกำรรอ้งทุกขอ์ำจคดัคำ้นกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้ง
ทุกข ์กรุงเทพมหำนคร ถำ้ผูน้ัน้มเีหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้บงัคบับญัชำผูเ้ป็นเหตุใหเ้กดิควำมคบัขอ้งใจ หรอืเป็นผู้อยู่ใต้บงัคบั
บญัชำของผูบ้งัคบับญัชำดงักล่ำว 

(๒) มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีร่อ้งทุกข ์

(๓) มสีำเหตุโกรธเคอืงกบัผูร้อ้งทุกข ์

(๔) มคีวำมเกี่ยวพนัทำงเครอืญำติหรอืทำงสมรสกบับุคคลตำม (๑) (๒) หรอื 
(๓) อนัอำจก่อใหเ้กดิควำมไม่เป็นธรรมแก่ผูร้อ้งทุกข ์

กำรคดัค้ำนดงักล่ำวต้องท ำเป็นหนังสอืยื่นต่อประธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร 
ภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัรบัทรำบหรอืถือว่ำทรำบค ำสัง่ตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข์ 
กรุงเทพมหำนคร โดยแสดงขอ้เท็จจรงิที่เป็นเหตุแห่งกำรคดัค้ำนไว้ในหนังสอืคดัค้ำนว่ำ  
จะท ำใหก้ำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขไ์ม่ไดร้บัควำมจรงิและควำมยุตธิรรมอย่ำงไรดว้ย 

 

 
๑๘ ข้อ ๕๗ แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำร

พจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๔๗๘ 

ขอ้ ๕๙  เมื่อมกีำรยื่นค ำคดัคำ้นกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนครคน

ใด ให้ประธำน ก.พ.ค .  กรุ ง เทพมหำนคร แจ้ง ให้กรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ 

กรุงเทพมหำนครที่ถูกคัดค้ำน งดกำรปฏิบัติหน้ำที่ไว้จนกว่ำประธำน ก.พ.ค. 

กรุงเทพมหำนคร จะไดม้กีำรชีข้ำดในเรื่องกำรคดัคำ้นนัน้แลว้ 

ในกำรพจิำรณำค ำคดัคำ้นใหป้ระธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครพจิำรณำจำกค ำ

คดัค้ำนและบนัทึกชี้แจงของกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหำนครผู้ถูกคดัค้ำน 

หำกประธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เห็นว่ำมไิด้เป็นไปตำมค ำคดัค้ำนและมเีหตุผล

สมควรที่จะให้ผู้ถูกคดัค้ำนปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไป ให้น ำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 

ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร เพื่อพจิำรณำ ถำ้ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสอง

ในสำมของกรรมกำรทีไ่ม่ถูกคดัคำ้น กใ็หก้รรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร ผู้

นัน้ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปได ้มตดิงักล่ำวใหก้ระท ำโดยวธิลีงคะแนนลบั แลว้ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีที่ประธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครเห็นว่ำค ำคดัค้ำนฟังขึ้น หรือมี

เหตุผลพอที่จะฟังได้ว่ำหำกให้ผู้ถูกคดัค้ำนปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปอำจท ำให้กำรพิจำรณำ

ไม่ได้ควำมจริงและควำมยุติธรรมให้มีค ำสัง่ให้ผู้ถูกคดัค้ำนพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำร

วนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนคร เรื่องนัน้ แลว้แจง้ใหผู้ค้ดัคำ้นทรำบดว้ย 

ในกรณีที่ประธำน ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร สัง่ให้กรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข์ 

กรุ ง เทพมหำนครที่ถูกคัดค้ำนถอนตัวจำกกำรพิจำรณำ ให้ประธำน ก.พ.ค. 

กรุงเทพมหำนครแต่งตัง้กรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนครจำกคณะหนึ่งคณะ

ใดหรอืตนเองปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนตำมควำมจ ำเป็น 

 

ขอ้ ๖๐  กรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข ์กรุงเทพมหำนครผูใ้ดเหน็ว่ำ ตนมกีรณีอนั

อำจถูกคดัคำ้นไดต้ำมขอ้ ๕๘ หรอืเหน็ว่ำมเีหตุอื่นทีอ่ำจจะมกีำรกล่ำวอ้ำงในภำยหลงัได้

ว่ำ ตนไม่อยู่ในฐำนะที่จะปฏิบัติหน้ำที่โดยเที่ยงธรรม ให้แจ้งต่อประธำน ก.พ.ค. 

กรุงเทพมหำนคร และถอนตวัจำกกำรพจิำรณำวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์และใหน้ ำขอ้ ๕๘ และขอ้ 

๕๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๔๗๙ 

ขอ้ ๖๑  กำรทีก่รรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนครผูถู้กคดัคำ้นทีถู่กสัง่

ใหง้ดกำรปฏบิตัหิน้ำที ่หรอืกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์กรุงเทพมหำนครทีถู่กสัง่ใหถ้อนตวั

เพรำะมเีหตุอนัอำจถูกคดัคำ้นนัน้ ย่อมไม่กระทบถงึกำรกระท ำใด ๆ ทีไ่ดก้ระท ำไปแล้ว 

แมว้่ำจะไดด้ ำเนินกำรหลงัจำกทีไ่ดม้กีำรยื่นค ำคดัคำ้น 

 

ส่วนที ่๖ 

กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องพนักงำนผูร้บัค ำรอ้งทุกขแ์ละพนักงำนผูร้บัผดิชอบส ำนวน 

   

 

ขอ้ ๖๒  ให้หวัหน้ำส ำนักงำน ก.ก. แต่งตัง้เจำ้หน้ำที่ของส ำนักงำน ก.ก. เป็น

พนักงำนผูร้บัค ำรอ้งทุกขเ์พื่อปฏบิตังิำนเกีย่วกบักำรรบัค ำรอ้งทุกข ์กำรตรวจค ำรอ้งทุกข ์

และกำรด ำเนินกำรทำงธุรกำรอย่ำงอื่นตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 

ข้อ ๖๓  ให้หวัหน้ำส ำนักงำน ก.ก. แต่งตัง้พนักงำนผู้รบัผิดชอบส ำนวนท ำ

หน้ำทีช่่วยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรเจำ้ของส ำนวน เกี่ยวกบักำรพจิำรณำ

วนิิจฉยัรอ้งทุกขแ์ละปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 

บทเฉพำะกำล 

   

 

ข้อ ๖๔  บรรดำเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ ในอ ำนำจกำรพิจำรณำของ ก.พ.ค. 

กรุงเทพมหำนครทีไ่ดย้ื่นและรบัไวก้่อนมกีำรแต่งตัง้ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร และไดม้ี

กำรด ำเนินกำรแสวงหำขอ้เท็จจริงโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะนัน้ไปแล้ว

ทัง้หมดหรอืบำงส่วน ใหก้ำรด ำเนินกำรนัน้เป็นอนัใชไ้ด ้

ในกรณีทีอ่งค์คณะวนิิจฉยัเหน็ว่ำขอ้เทจ็จรงิตำมวรรคหนึ่งมคีวำมสมบูรณ์เพยีง

พอที่จะท ำค ำวินิจฉัยได้ ให้คณะกรรมกำรวินิจฉัยด ำเนินกำรตำมควำมในหมวด ๓  

ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ ต่อไป โดยไม่ต้องด ำเนินกำรแสวงหำข้อเท็จจริงอีกก็ได้  
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๔๘๐ 

แต่ถำ้คณะกรรมกำรวนิิจฉยัเหน็ว่ำขอ้เทจ็จรงิตำมวรรคหนึ่งยงัไม่มคีวำมสมบูรณ์เพยีง
พอทีจ่ะท ำค ำวนิจิฉยัได ้องคค์ณะวนิิจฉยัจะสัง่ใหด้ ำเนินกำรแสวงหำขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิ
ทัง้หมดหรอืบำงส่วนกไ็ด ้

 

 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๐ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สุชำต ิ เวโรจน์ 

ประธำนกรรมกำรพทิกัษ์ระบบคณุธรรม 

ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร 
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๔๘๑ 

กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ว่ำดว้ยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๙ 

 

ขอ้ ๒  กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร นี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๑๑  เรื่องรอ้งทุกขเ์รื่องใดทีไ่ดม้กีำรพจิำรณำด ำเนินกำรโดยถูกตอ้งตำมกฎ 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ว่ำดว้ยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์พ.ศ. 
๒๕๕๕ เสร็จไปแล้วก่อนวันที่กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนคร ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้กำร
พจิำรณำด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นอนัใชไ้ด ้ถำ้เรื่องรอ้งทุกขใ์ดอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร ให้
พจิำรณำด ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหำนครฉบบันี้ 
 

 
๑๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๖๖ ก/หน้ำ ๒/๒๕ กรกฎำคม ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๔๘๒ 

พระรำชบญัญตั ิ

บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๐๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

เป็นปีที ่๑๒ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้  โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำผูแ้ทนรำษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติ เ งินทดแทนพนักงำนเทศบำล  
พุทธศกัรำช ๒๔๘๘ 

ในกรณีที่มีบทกฎหมำย กฎหรือข้อบังคับอื่นขัดหรือแย้งกับบทแห่ ง
พระรำชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้บงัคบัแทน 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่”๒ หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 

พนักงำนเทศบำล พนักงำนเมอืงพทัยำ พนักงำนส่วนต ำบล ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๔/ตอนที ่๙๙/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๙ พฤศจกิำยน ๒๕๐๐ 
๒ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่” แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จ

บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๔๘๓ 

และพนักงำนของรำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นตำมทีม่กีฎหมำยจดัตัง้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่อื่นขึน้ 
แต่ไม่รวมถงึขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

“ขำ้รำชกำร” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญ 

“รำชกำรส่วนท้องถิ่น”๓ หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั เทศบำล
เมืองพทัยำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้ และรำชกำรส่วน
ทอ้งถิน่อื่นตำมทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถงึกรุงเทพมหำนคร 

“เวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ” หมำยควำมว่ำ เวลำทีข่ำ้รำชกำร
ส่วนทอ้งถิน่รบัรำชกำรหรอืปฏบิตังิำนมำตัง้แต่ต้นจนถงึวนัสุดทำ้ยทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนตำม
เกณฑแ์ละวธิกีำรทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 

“เงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ย”๔ หมำยควำมว่ำ เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัจำกเงนิงบประมำณ
ของรำชกำรส่วนท้องถิ่นประเภทเงินเดือนเดือนสุดท้ำยที่ออกจำกรำชกำร รวมทัง้ 
เงนิเพิม่พเิศษรำยเดอืนส ำหรับค่ำวชิำ และหรอืเงนิเพิม่กำรเลื่อนฐำนะและหรอืส ำหรบั
ประจ ำต ำแหน่งทีต่้องฝ่ำอนัตรำยเป็นปกต ิและหรอืส ำหรบักำรสูร้บ และหรอืส ำหรบักำร
ปรำบปรำมผูก้ระท ำควำมผดิแต่ไม่รวมเงนิเพิม่อย่ำงอื่น ๆ 

“เงินเดือนเดิม”๕ หมำยควำมว่ำ เงินเดือนเดือนสุดท้ำยที่เคยได้รบัสูงสุดใน 
ครัง้ใดก่อนออกจำกรำชกำร แต่ในกรณีที่มกีฎหมำยหรอืกฎ ก.จ. ปรบัอตัรำเงนิเดือน
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ เงนิเดอืนเดมิใหห้มำยควำมถงึเงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ยทีเ่คยไดร้บั
สงูสุดในครัง้ใดก่อนออกจำกรำชกำรและไดป้รบัตำมกฎหมำยหรอื กฎ ก.จ. ทีใ่ชบ้งัคบัแก่
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่นัน้แลว้ 

“บ ำเหน็จ” หมำยควำมว่ำ เงนิตอบแทนควำมชอบทีไ่ดร้บัรำชกำรมำซึง่จ่ำยครัง้เดยีว 

“บ ำนำญ” หมำยควำมว่ำ เงนิตอบแทนควำมชอบทีไ่ดร้บัรำชกำรมำซึ่งจ่ำยเป็น
รำยเดอืน 

“แพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรอง ” หมำยควำมว่ำ ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศลิปะตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรประกอบโรค
ศลิปะ หรอืแพทย์ที่มสีทิธปิระกอบโรคศลิปะในต่ำงประเทศซึ่งประกอบโรคศลิปะอยู่ใน

 
๓ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “รำชกำรส่วนท้องถิน่” แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตบิ ำเหน็จ

บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “เงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ย” แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จ

บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “เงนิเดอืนเดมิ” แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญ

ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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๔๘๔ 

ต่ำงประเทศนัน้ และกระทรวงมหำดไทยไดร้บัรองใหท้ ำกำรตรวจและแสดงควำมเหน็ตำม
ควำมในพระรำชบญัญตันิี้ได ้

“ทำยำทผูม้สีทิธ”ิ๖ หมำยควำมว่ำ 
(๑) บุตร และใหห้มำยควำมรวมถงึบุตรซึ่งไดม้คี ำพพิำกษำของศำลว่ำเป็นบุตร

ชอบด้วยกฎหมำยของผู้ตำย ซึ่งได้มกีำรฟ้องคดขีอให้รบัเด็กเป็นบุตรก่อนหรอืภำยใน
หนึ่งปีนับแต่วนัทีบ่ดิำตำยหรอืนับแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรไดรู้ถ้งึควำมตำยของบดิำ 

(๒) สำมหีรอืภรยิำ 

(๓) บดิำมำรดำ 

“ผูอุ้ปกำระ”๗ หมำยควำมว่ำ 

(๑) ผู้ที่ได้อุปกำระเลี้ยงดูให้กำรศึกษำผู้ตำยมำแต่เยำว์ฉันท์บิดำมำรดำ 
กบับุตร หรอื 

(๒) ผูท้ีไ่ดอุ้ปกำระขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น หรอืขำ้รำชกำรบ ำนำญส่วนท้องถิ่น 
ผู้มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่อตัภำพ หรือได้อุปกำระข้ำรำชกำรบ ำนำญส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่ง  
ป่วยเจ็บทุพพลภำพหรือวิกลจริตไม่สำมำรถที่จะช่วยตัวเองได้ ผู้อุปกำระตำมข้อนี้  
ตอ้งเป็นผูใ้หอุ้ปกำระประจ ำเป็นส่วนใหญ่ 

“ผูอ้ยู่ในอุปกำระ” หมำยควำมว่ำ ผูท้ีไ่ดอ้ยู่ในควำมอุปกำระของผูต้ำยตลอดมำ
โดยจ ำเป็นตอ้งมผีูอุ้ปกำระ และควำมตำยของผูน้ัน้ท ำใหไ้ดร้บัควำมเดอืดรอ้นเพรำะขำด
ควำมอุปกำระ 

 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

 
๖ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ทำยำทผูม้สีทิธ”ิ เพิม่โดยพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร

ส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ผู้อุปกำระ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญ

ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๔๘๕ 

ลกัษณะ ๑ 

กองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

   
 

มำตรำ ๖๘  ให้มีกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อจ่ำย
บ ำเหน็จบ ำนำญแก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น โดยให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นหักเงินจำก
ประมำณกำรรำยรบัในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเพื่อสมทบเขำ้เป็นกองทุนในอตัรำที่
ก ำหนดโดยกฎกระทรวงไม่เกนิรอ้ยละสำม และตัง้ประเภทเงนิน้ีไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีของรำชกำรส่วนทอ้งถิน่แต่ละแห่ง 

ประมำณกำรรำยรบัในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีซึง่พงึค ำนวณหกัสมทบกอง
ทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ มใิหน้ ำรำยรบัประเภทพนัธบตัร เงนิกู ้เงนิทีม่ี
ผูอุ้ทศิใหห้รอืเงนิอุดหนุนมำรวมค ำนวณดว้ย 

เงนิทีห่กัสมทบเขำ้เป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ดงักล่ำว 
ใหน้ ำส่งกระทรวงมหำดไทย 

 

มำตรำ ๗๙  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหำดไทย  
เป็นประธำนกรรมกำร อธบิดกีรมกำรปกครอง อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่  
ทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำยกระทรวงมหำดไทย ผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั ผูแ้ทนคณะกรรมกำร
กลำงขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจ ำนวนสองคน ผู้แทนคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนเทศบำลจ ำนวนสองคน และผู้แทนคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล
จ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำร 

ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งแต่งตัง้ข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถิน่จ ำนวนหนึ่งคนเป็นเลขำนุกำร และใหแ้ต่งตัง้ขำ้รำชกำรกรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ทอ้งถิน่จ ำนวนสองคนเป็นผูช้่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนท้องถิน่มอี ำนำจควบคุม
และด ำเนินกำรรับจ่ำยเงินกองทุน รวมทัง้หำดอกผลจำกกองทุนตำมระเบียบที่

 
๘ มำตรำ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๙ มำตรำ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๔๘๖ 

กระทรวงมหำดไทยก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำร และใหม้อี ำนำจหน้ำที่
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ดว้ย 

 

มำตรำ ๘  กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ใหร้วมถงึประเภทเงนิ
ดงักล่ำวต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) เงนิดอกผลที่เกิดจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นตำม
กฎหมำยนี้ และ 

(๒) เงนิทีม่ผีูอุ้ทศิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 

ลกัษณะ ๒ 

บ ำเหน็จบ ำนำญปกต ิ

   
 

หมวด ๑ 

สทิธใินบ ำเหน็จบ ำนำญปกต ิ

   
 

มำตรำ ๙  เมื่อขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ผูใ้ดออกจำกรำชกำร ใหจ้่ำยบ ำเหน็จหรอื
บ ำนำญจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ใหต้ำมเกณฑซ์ึ่งก ำหนดไวใ้น
พระรำชบญัญตันิี้ 

สทิธใินบ ำเหน็จหรอืบ ำนำญเป็นสทิธเิฉพำะตวัจะโอนไม่ได้ 
 

มำตรำ ๑๐  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๑๑ ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ซึง่จะไดร้บับ ำเหนจ็
บ ำนำญตำมพระรำชบัญญัตินี้ เมื่อก่อนออกจำกรำชกำรต้องได้รับเงินเดือนจำกเงิน
งบประมำณประเภทเงนิเดอืนของรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๑๑  บุคคลที่ระบุไว้ต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รบับ ำเหน็จบ ำนำญปกติตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

(๑)๑๐ ผูถู้กไล่ออกจำกรำชกำรเพรำะมคีวำมผดิ 

(๒) ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่วสิำมญัหรอืลูกจำ้ง เวน้แต่ในกรณีทีม่ขีอ้ก ำหนดให้
บ ำเหน็จบ ำนำญไวใ้นหนังสอืสญัญำจำ้งตำมควำมต้องกำรของทำงรำชกำรส่วนท้องถิ่น
นัน้ ๆ โดยอนุมตักิระทรวงมหำดไทย 

 
๑๐ มำตรำ ๑๑ (๑) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๔๘๗ 

(๓) ผู้ซึ่งรำชกำรส่วนท้องถิ่นก ำหนดเงินอย่ำงอื่นไว้ให้แทนบ ำเหน็จหรือ 
บ ำนำญแลว้ 

(๔) ผู้ซึ่งมเีวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญไม่ครบหนึ่งปีบรบิูรณ์ 
หรอื 

(๕) ผู้ซึ่งไม่เคยรบัรำชกำรมำก่อนแต่ได้เป็นทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบั
รำชกำรทหำร เมื่อปลดเป็นกองหนุนแล้วและไดเ้ขำ้รบัรำชกำรอกีโดยเวลำรบัรำชกำรจะ
ตดิต่อกบัเวลำรำชกำรกองประจ ำกำรหรอืไม่กต็ำมยงัไม่ครบหนึ่งปีบรบิูรณ์ 

 

มำตรำ ๑๒  ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่มสีทิธไิด้รบับ ำเหน็จบ ำนำญปกตดิว้ยเหตุ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(๑) เหตุทดแทน 

(๒) เหตุทุพพลภำพ 

(๓) เหตุสงูอำยุ 
(๔) เหตุรบัรำชกำรนำน 

 

มำตรำ ๑๓  สิทธิในกำรขอบ ำเหน็จบ ำนำญปกติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ใหม้อีำยุควำมสำมปี 

 

มำตรำ ๑๔  บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนนัน้ ให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งออกจำกรำชกำรเพรำะเลกิหรอืยุบต ำแหน่ง หรอืไปด ำรงต ำแหน่งกำรเมอืง หรอืซึ่งมี
ค ำสัง่ใหอ้อกโดยไม่มคีวำมผดิ 

 

มำตรำ ๑๕  บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทุพพลภำพนัน้ ใหแ้ก่ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น
ผูป่้วยเจบ็ทุพพลภำพซึง่แพทยท์ีท่ำงรำชกำรรบัรองไดต้รวจแสดงควำมเหน็ว่ำไมส่ำมำรถ
ทีจ่ะรบัรำชกำรในต ำแหน่งหน้ำทีซ่ึง่ปฏบิตัอิยู่นัน้ต่อไป 

 

มำตรำ ๑๖๑๑  บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุสูงอำยุนัน้ ใหแ้ก่ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ผูม้ ี
อำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์แลว้ 

ถำ้ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ผูใ้ดมอีำยุครบหำ้สบิปีบรบิูรณ์แลว้ ประสงคจ์ะลำออก
จำกรำชกำร ก็ให้ผู้มีอ ำนำจสัง่อนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญ  
เหตุสงูอำยุได ้

 
๑๑ มำตรำ ๑๖ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๔๘๘ 

มำตรำ ๑๗๑๒  บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุรับรำชกำรนำนนัน้ ให้แก่ข้ำรำชกำร 
ส่วนทอ้งถิน่ ซึง่มเีวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญครบสำมสบิปีบรบิูรณ์แลว้ 

ถ้ำขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้ใดมเีวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ
ครบยี่สบิห้ำปีบรบิูรณ์แล้ว ประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร ก็ให้ผู้มีอ ำนำจสัง่อนุญำตให้
ลำออกจำกรำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุรบัรำชกำรนำนได ้

 

มำตรำ ๑๘  ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ซึ่งมเีวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จ
บ ำนำญไม่ถงึสบิปีบรบิูรณ์มสีทิธไิดบ้ ำเหน็จ 

ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ซึ่งมเีวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญตัง้แต่
สบิปีบรบิูรณ์ขึน้ไปมสีทิธไิดบ้ ำนำญ 

 

มำตรำ ๑๙  ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ซึ่งมสีทิธไิดบ้ ำนำญจะยื่นค ำขอรบับ ำเหน็จ
ตำมเกณฑใ์นมำตรำ ๓๒ แทนบ ำนำญกไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๐๑๓  ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณ
บ ำเหน็จบ ำนำญครบสบิปีบรบิูรณ์แล้ว ออกจำกรำชกำรเพรำะลำออกและไม่มสีทิธทิีจ่ะ
ได้รบับ ำเหน็จบ ำนำญปกติตำมควำมในมำตรำ ๑๒ ก็ให้ได้รบับ ำเหน็จตำมเกณฑ์ใน
มำตรำ ๓๒ 

 

หมวด ๒ 

เวลำรำชกำรและกำรนับเวลำรำชกำร 

ส ำหรบัค ำนวณบ ำเหนจ็บ ำนำญ 

   
 

มำตรำ ๒๑๑๔  ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว  
เป็นอนัพน้จำกรำชกำรเมื่อสิน้ปีงบประมำณทีอ่ำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์นัน้ 

 

 
๑๒ มำตรำ ๑๗ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๓ มำตรำ ๒๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๔ มำตรำ ๒๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๔๘๙ 

มำตรำ ๒๒  ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นเจ้ำหน้ำที่ควบคุมเกษียณอำยุของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๒๓๑๕  ก่อนสิน้เดอืนสุดทำ้ยของปีงบประมำณทุกปีใหเ้จำ้หน้ำทีค่วบคุม
เกษยีณอำยุขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ดงับญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๒๒ ยื่นบญัชรีำยชื่อขำ้รำชกำร
ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญซึ่งมีอำยุจะครบหกสิบปีบริบูรณ์ใน
ปีงบประมำณถดัไป ต่อคณะกรรมกำรกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

วรรคสอง๑๖ (ยกเลกิ) 
วรรคสำม๑๗ (ยกเลกิ) 
วรรคสี๑่๘ (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๒๔๑๙  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๒๕๒๐  กำรนับเวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญนัน้ ใหน้ับแต่
วันรับรำชกำรและรับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณประเภทเงินเดือน ซึ่งมิใช่อัตรำ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ประเภทวสิำมญัหรอืลูกจำ้ง 

ขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่นประเภทวิสำมญัที่ได้มบีทบญัญัติของกฎหมำยให้ยก
ฐำนะ หรือให้เปลี่ยนฐำนะเป็นขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มสีิทธริบับ ำเหน็จบ ำนำญตำม
มำตรำ ๑๐ ได ้และเมื่อไดม้กีำรยกฐำนะหรอืเปลีย่นฐำนะเป็นขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ทีม่สีทิธิ
รับบ ำเหน็จบ ำนำญดังกล่ำวแล้ว ก็ให้นับเวลำระหว่ำงที่เป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
ประเภทวิสำมญัที่ติดต่อกับวนัที่ได้มีกำรยกฐำนะหรือกำรเปลี่ยนฐำนะนัน้ เป็นเวลำ

 
๑๕ มำตรำ ๒๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๖ มำตรำ ๒๓ วรรคสอง ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๑๗ มำตรำ ๒๓ วรรคสำม ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๑๘ มำตรำ ๒๓ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๑๙ มำตรำ ๒๔ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๒๐ มำตรำ ๒๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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๔๙๐ 

รำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญไดด้ว้ย 
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ซึง่ท ำงำนหรอืรบัรำชกำรก่อนอำยุครบสบิแปดปีบรบิูรณ์ 

ให้เริ่มนับเวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญตัง้แต่วนัที่มอีำยุครบสิบแปดปี
บรบิูรณ์เป็นตน้ไป 

ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหำรกองประจ ำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบัรำชกำร
ทหำร ให้มีสิทธนิับเวลำรำชกำรตัง้แต่วนัขึ้นทะเบียนกองประจ ำกำรเป็นเวลำรำชกำร
ส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญได ้

 

มำตรำ ๒๖  ผูซ้ึง่กระท ำหน้ำทีต่ำมทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนดในระหว่ำงเวลำที่
มีกำรรบหรือกำรสงครำม หรือมีกำรปรำบปรำมกำรจลำจล หรือในระหว่ำงเวลำที่มี
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ใหน้ับเวลำรำชกำรทีป่ฏบิตักิำรตำมค ำสัง่เป็นทวคีูณ แมว้่ำ
ในระยะเวลำดงักล่ำวนัน้จะไม่ไดร้บัเงนิเดอืนจำกเงนิงบประมำณประเภทเงนิเดอืนกต็ำม 

ในกรณีทีม่กีำรประกำศใชก้ฎอยักำรศกึในเขตพืน้ทีใ่ด ใหค้ณะรฐัมนตรมีอี ำนำจ
พิจำรณำให้ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งประจ ำปฏิบตัิหน้ำที่อยู่ในเขตที่ได้มีประกำศใช้ 
กฎอยักำรศกึนัน้ได้รบักำรนับเวลำรำชกำรที่ปฏิบตัิหน้ำที่ในระหว่ำงนัน้เป็นทวคีูณได้ 
ตำมหลกัเกณฑ์ทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด หลกัเกณฑ์ดงักล่ำวใหพ้จิำรณำควำมจ ำเป็นของ
สถำนกำรณ์โดยค ำนึงถึงควำมยำกล ำบำกและกำรเสี่ยงอันตรำยอย่ำงแท้จริงของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่นัน้๒๑ 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่งหรอืกรณีทีค่ณะรฐัมนตรพีจิำรณำใหน้ับเวลำรำชกำรเป็น
ทวคีณูตำมวรรคสอง ถำ้ผูใ้ดมเีวลำรำชกำรซึง่อำจนับเป็นทวคีณูในเวลำเดยีวกนัไดห้ลำย
ประกำร กใ็หน้ับเวลำระหว่ำงนัน้เป็นทวคีณูแต่ประกำรเดยีว๒๒ 

 

มำตรำ ๒๗  เวลำป่วยหรือลำหรือต้องพักรำชกำรซึ่งได้รับอนุญำตให้รับ
เงนิเดอืนเตม็นัน้ ส ำหรบักำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญใหน้ับเหมอืนเตม็เวลำรำชกำร 

เวลำป่วยหรอืลำหรอืต้องพกัรำชกำรซึ่งไดร้บัอนุญำตใหร้บัเงนิเดอืนไม่เตม็นัน้  
ส ำหรบักำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญใหน้ับเวลำตำมส่วนแห่งเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั 

เวลำป่วยหรอืลำหรอืต้องพกัรำชกำรหรอืมไิด้อยู่รบัรำชกำรซึ่งมไิดร้บัอนุญำต
ให้รบัเงินเดือน ไม่นับเป็นเวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำ เหน็จบ ำนำญ แต่ทัง้นี้มิได้

 
๒๑ มำตรำ ๒๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

ส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๒ มำตรำ ๒๖ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

ส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๔๙๑ 

หมำยควำมถงึผูท้ีม่ไิดอ้ยู่รบัรำชกำรดว้ยเหตุทีถู่กลงทณัฑ์ทำงวนิัยตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
วนิัยต ำรวจ 

 

มำตรำ ๒๘  ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นซึ่งทำงรำชกำรคดัเลอืกหรอืสอบคดัเลอืก 
ใหไ้ปดูกำรหรอืศกึษำวชิำในต่ำงประเทศ ใหน้ับเวลำส ำหรบักำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ
ในระหว่ำงนัน้เหมอืนเตม็เวลำรำชกำร 

 

มำตรำ ๒๙  เวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญให้นับแต่จ ำนวนปี  
เศษของปีถำ้ถงึครึง่ปีใหน้ับเป็นหนึ่งปี 

กำรนับระยะเวลำตำมควำมในวรรคก่อน ส ำหรบัเดอืนหรอืวนั ให้ค ำนวณตำม
วิธีกำรจ่ำยเงนิเดือน และให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี ส ำหรับจ ำนวนวนัถ้ำมรีวมกนั
หลำยระยะใหน้ับสำมสบิวนัเป็นหนึ่งเดอืน 

 

มำตรำ ๓๐๒๓  ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ผูใ้ดออกจำกรำชกำรไปแล้ว ถ้ำภำยหลงั
กลบัเขำ้รบัรำชกำรใหม่นับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหน้ับเวลำรำชกำรส ำหรบั
ค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญตอนก่อนออกจำกรำชกำรต่อเนื่องกบักำรรบัรำชกำรในตอนหลงัได ้
เวน้แต่ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ผูน้ัน้ถูกปลดออกหรอืไล่ออกจำกรำชกำรเนื่องจำกกระท ำ
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และไม่มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญจำกกำรรับรำชกำร  
ตอนก่อนออกจำกรำชกำร 

 
๒๓ มำตรำ ๓๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ผู้ซึ่งจะบอกเลิกรบับ ำนำญเพื่อขอต่อเวลำรบัรำชกำรได้ตำมมำตรำ ๓๐ จะต้องเป็น

ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ซึ่งไดอ้อกจำกรำชกำรไปแลว้โดยได้รบัหรอืมสีทิธทิีจ่ะได้รบับ ำเหน็จบ ำนำญและ
ผูน้ัน้ได้กลบัเขำ้รบัรำชกำรใหม่ในรำชกำรส่วนท้องถิน่เท่ำนัน้ กรณีกลบัเขำ้รบัรำชกำรใหม่ในต ำแหน่ง
ทำงกำรเมอืงตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง จงึไม่อำจบอกเลกิรบับ ำนำญเพื่อขอต่อ
เวลำรำชกำรตำมมำตรำ ๓๐ ได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๓/๒๕๑๙) 

“นับแต่วนัที่พระรำชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั” หมำยควำมถงึ พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งใช้บงัคบันับแต่วนัที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๐๐ ซึ่งเป็นวนัที่พระ
รำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ มผีลใชบ้งัคบั ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ที่
ออกจำกรำชกำรไปแล้ว ถ้ำภำยหลังกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ตัง้แต่วนัที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๐๐  
จงึสำมำรถนับเวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญตอนก่อนออกจำกรำชกำรต่อเนื่องกบักำรรบั
รำชกำรในตอนหลงัได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๕๐/๒๕๕๓) 
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๔๙๒ 

ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ซึง่ไดร้บับ ำเหน็จไปแลว้ จะนับเวลำรำชกำรต่อเนื่องตำม
วรรคหนึ่งได้จะต้องคืนบ ำเหน็จที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ยตำมอัตรำเงินฝำกประจ ำของ
ธนำคำรออมสนิ ส่วนระยะเวลำในกำรคนืบ ำเหน็จใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ซึ่งไดร้บัหรอืมสีทิธไิดร้บับ ำนำญปกตแิล้ว ใหง้ดกำรจ่ำย
บ ำนำญตลอดเวลำทีก่ลบัเขำ้รบัรำชกำรใหม่นัน้ แต่ถ้ำผู้นัน้ประสงค์จะรบับ ำนำญต่อไป
จะต้องมีหนังสือแจ้งควำมประสงค์ต่อเจ้ำสงักัดที่ผู้นัน้กลบัเข้ำรบัรำชกำรใหม่ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วนักลับเข้ำรับรำชกำร และจะนับเวลำรำชกำรต่อเนื่องมิได้ กรณีนี้ 
ถ้ำเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัในขณะกลบัเขำ้รบัรำชกำรใหม่เท่ำหรอืสูงกว่ำเงนิเดอืนเดมิ เมื่อออก
จำกรำชกำรใหง้ดกำรจ่ำยบ ำนำญ แต่ถำ้เงนิเดอืนใหม่น้อยกว่ำเงนิเดอืนเดมิใหร้บับ ำนำญ
เท่ำกบัผลต่ำงของเงนิเดอืนใหม่และเงนิเดอืนเดิม โดยใหร้ำชกำรส่วนทอ้งถิน่ทีผู่น้ัน้กลบั
เขำ้รบัรำชกำรใหม่แจง้ไปยงัเจำ้สงักดัทีผู่น้ัน้รบับ ำนำญอยู่เพื่องดหรอืลดกำรจ่ำยบ ำนำญ 
เมื่อออกจำกรำชกำรใหม้สีทิธไิดร้บับ ำนำญโดยค ำนวณจำกเงนิเดอืน และเวลำรำชกำรใน
ตอนใหม่บวกเขำ้กบับ ำนำญเดมิ บ ำนำญในตอนหลงัจะเปลีย่นเป็นขอรบับ ำเหน็จแทนกไ็ด ้

ควำมในมำตรำน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัแก่ขำ้รำชกำรซึง่กลบัเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำร
ส่วนทอ้งถิน่โดยอนุโลม 

กำรโอนหรอืสัง่ขำ้รำชกำรผู้ใดไปรบัรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรอืกำรโอนหรอืสัง่
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นไปรบัรำชกำรระหว่ำงรำชกำรส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้นับเวลำ
รำชกำรของขำ้รำชกำรหรอืขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ผู้นัน้ส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ
ตดิต่อกนั 

 

มำตรำ ๓๐ ทว๒ิ๔  (ยกเลกิ) 
 

หมวด ๓ 

วธิคี ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ 

   
 

มำตรำ ๓๑๒๕  ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญนัน้ ใหต้ัง้เงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ย
เป็นเกณฑ์ค ำนวณ แต่ถ้ำเป็นกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญของขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น 

 
๒๔ มำตรำ ๓๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๕ มำตรำ ๓๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๔๙๓ 

ซึ่งพ้นจำกรำชกำรเพรำะเกษียณอำยุตำมมำตรำ ๒๑ เงินเดือนเดือนสุดท้ำย  
ใหห้มำยควำมรวมถงึเงนิเดอืนทีไ่ดเ้ลื่อนในวนัสุดทำ้ยของปีงบประมำณนัน้ดว้ย 

กำรเลื่อนเงินเดือนในวันสุดท้ำยของปีงบประมำณนัน้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ รับ
เงนิเดอืนทีไ่ดเ้ลื่อน แต่เงนิเดอืนทีไ่ดเ้ลื่อนนัน้ใหถ้อืเสมอืนว่ำเป็นเงนิเดอืนเดมิ 

ขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้ใดเคยด ำรงต ำแหน่งในขณะเดยีวกนัหลำยต ำแหน่ง 
แล้วพน้จำกต ำแหน่งทีม่เีงนิเดอืนสูงสุดก่อนพน้จำกรำชกำร ใหถ้อืเงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ย
ของต ำแหน่งที่มเีงนิเดอืนสูงสุดจำกเงนิงบประมำณประเภทเงนิเดอืนทีเ่คยได้รบัอยู่นัน้
เป็นเงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ยส ำหรบัตัง้เป็นเกณฑค์ ำนวณ ในกรณีทีม่กีฎหมำยหรอืกฎ ก.จ. 
ปรบัอตัรำเงนิเดอืนของต ำแหน่งทีม่เีงนิเดอืนสูงก่อนขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ผูน้ัน้พน้จำก
รำชกำร ใหถ้อืเงนิเดอืนของต ำแหน่งทีม่เีงนิเดอืนสูงสุดทีป่รบัตำมกฎหมำยหรอืกฎ ก.จ. 
นัน้แลว้เป็นเงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ยส ำหรบัตัง้เป็นเกณฑค์ ำนวณ 

 

มำตรำ ๓๒๒๖  วธิคี ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญใหก้ระท ำดงันี้ 
(๑) ส ำหรบับ ำเหน็จ ใหต้ัง้เงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ยคณูดว้ยจ ำนวนปีเวลำรำชกำร 

(๒) ส ำหรบับ ำนำญ ใหต้ัง้เงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ยหำรดว้ยหำ้สบิคูณดว้ยจ ำนวน
ปีเวลำรำชกำร 

 

มำตรำ ๓๓  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๓๗ เมื่อไดแ้จง้กำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ
ปกตใิหผู้ม้สีทิธริบัทรำบล่วงพน้สองปีแลว้ ใหถ้อืว่ำกำรค ำนวณนัน้เป็นอนัเดด็ขำด 

 

หมวด ๔ 

ผูร้บับ ำนำญกลบัเขำ้รบัรำชกำรใหม่๒๗ 

   
 

มำตรำ ๓๔  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๓๔ ทว ิ (ยกเลกิ) 
 

  

 
๒๖ มำตรำ ๓๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๗ หมวด ๔ ผูร้บับ ำนำญกลบัเขำ้รบัรำชกำรใหม่ มำตรำ ๓๔ ถงึ มำตรำ ๓๔ ทว ิยกเลกิโดย

พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๔๙๔ 

ลกัษณะ ๓ 

บ ำเหน็จบ ำนำญพเิศษ 

   
 

มำตรำ ๓๕  เมื่อข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้ใดประสบเหตุดังที่บัญญัติไว้ใน
ลกัษณะน้ีใหจ้่ำยบ ำเหน็จหรอืบ ำนำญพเิศษให ้

สทิธใินบ ำเหน็จหรอืบ ำนำญพเิศษเป็นสทิธเิฉพำะตวัจะโอนไม่ได้ 
 

มำตรำ ๓๖  ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ผูใ้ดไดร้บัอนัตรำยจนพกิำร เสยีแขนหรอืขำ 
หูหนวกทัง้สองข้ำง ตำบอด หรือได้รับกำรป่วยเจ็บซึ่งแพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรอง 
ได้ตรวจแล้วและแสดงว่ำถึงทุพพลภำพไม่สำมำรถจะรบัรำชกำรต่อไปได้อีกเลย  ทัง้นี้ 
เพรำะเหตุปฏิบตัิรำชกำรในหน้ำที่หรอืถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระท ำกำรตำมหน้ำที่  
ให้ผู้นัน้ได้รับบ ำนำญปกติกับทัง้ได้รับบ ำนำญพิเศษด้วย เว้นแต่กำรได้รับอันตรำย  
ได้รับกำรป่วยเจ็บหรือกำรถูกประทุษร้ำยนั ้นเกิดขึ้นจำกควำมประมำทเลินเล่อ 
อย่ำงรำ้ยแรงหรอืจำกควำมผดิของตนเอง 

 

มำตรำ ๓๗  ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ผูใ้ดไดร้บับ ำเหน็จหรอืบ ำนำญไปแล้วตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ถำ้ภำยในก ำหนดเวลำสำมปีนับแต่วนัออกจำกรำชกำรปรำกฏหลกัฐำน
ชดัแจง้ว่ำผูน้ัน้เกดิป่วยเจบ็ถงึทุพพลภำพอนัเป็นผลเน่ืองมำจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร
ระหว่ำงทีผู่น้ัน้รบัรำชกำร กใ็หจ้่ำยบ ำนำญตำมมำตรำ ๓๖ และถำ้ถงึตำยกใ็หจ้่ำยบ ำนำญ
ตำมมำตรำ ๔๐  ทัง้นี้ ใหจ้่ำยใหน้ับแต่วนัขอ และในกรณีทีไ่ดร้บับ ำเหน็จไปแลว้ กใ็หจ้่ำย
เฉพำะบ ำนำญพเิศษแต่อย่ำงเดยีว 

 

มำตรำ ๓๘  กำรค ำนวณบ ำนำญพเิศษ ให้กระทรวงมหำดไทยเป็นผู้ก ำหนด
ตำมสมควรแก่เหตุกำรณ์ประกอบกับควำมพิกำรและทุพพลภำพของผู้นัน้ตำมอัตรำ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในยำมปกติมีอัตรำตัง้แต่ห้ำในห้ำสิบส่วนจนถึงยี่สิบในห้ำสิบส่วนแห่ง
เงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ย 

(๒) ผูม้หีน้ำทีต่้องไปรำชกำรหรอืปฏบิตัริำชกำรโดยอำกำศยำนในอำกำศ หรอื
ต้องไปรำชกำรหรือปฏิบตัิรำชกำรโดยเรอืด ำน ้ำ หรือมีหน้ำที่ต้องท ำกำรด ำน ้ำ  หรือมี
หน้ำทีท่ ำกำรกวำดทุ่นระเบดิ หรอืมหีน้ำทีข่ดุ ท ำลำย ท ำหรอืประกอบวตัถุระเบดิ หรอืมี
หน้ำที่เกี่ยวกับไอพิษ ถ้ำได้รับอนัตรำยด้วยหน้ำที่ที่กระท ำนัน้ ให้มีอตัรำเป็นจ ำนวน 
กึง่เงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๔๙๕ 

(๓) เวลำท ำหน้ำที่ตำมที่กระทรวงกลำโหมก ำหนดในระหว่ำงเวลำที่มกีำรรบ
หรือกำรสงครำม หรือมีกำรปรำบปรำมกำรจลำจล หรือในระหว่ำงเวลำที่มีประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ถ้ำได้รับอนัตรำยด้วยหน้ำที่ที่กระท ำนัน้ให้มีอตัรำตัง้แต่สำมสิบ 
ในห้ำสิบส่วนจนถึงสำมสิบห้ำในห้ำสิบส่วนของเงินเดือนเดือนสุดท้ำย ในกรณีที่ไม่มี
เงินเดือนให้ถืออัตรำเงินเดือนทหำรตำมที่กระทรวงกลำโหมก ำหนดเป็นเงินเดือน 
เดอืนสุดทำ้ย 

 

มำตรำ ๓๙  ผูไ้ดร้บัอนัตรำยถงึทุพพลภำพดงักล่ำวในมำตรำ ๓๖ แมจ้ะยงัไม่มี
สทิธริบับ ำนำญปกติก็ให้ได้รบับ ำนำญปกติได้ คดิตำมอตัรำที่บญัญตัิไว้ในมำตรำ ๓๒ 
บวกกบับ ำนำญพเิศษดว้ย 

 

มำตรำ ๔๐๒๘  ผูไ้ดร้บัอนัตรำยดงักล่ำวในมำตรำ ๓๖ ถ้ำถงึแก่ควำมตำยเพรำะ
เหตุนัน้ก่อนไดร้บับ ำนำญพเิศษไป นอกจำกบ ำเหน็จตกทอดซึ่งจะไดร้บัตำมทีบ่ญัญตัไิว้
ในลกัษณะ ๔ ก็ให้จ่ำยบ ำนำญพเิศษให้แก่ทำยำทผู้มสีทิธติำมเกณฑ์ดงัที่บญัญตัไิวใ้น
มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๔๔ อกีดว้ย ดงันี้ 

(๑) ในยำมปกตเิป็นจ ำนวนกึง่เงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ยของผูต้ำย 

(๒) ผูม้หีน้ำทีต่อ้งไปรำชกำรหรอืปฏบิตัริำชกำรโดยอำกำศยำนในอำกำศหรอืมี
หน้ำที่ต้องท ำกำรโดดร่ม หรือต้องไปรำชกำรหรือปฏิบตัิรำชกำรโดยเรือด ำน ้ำ หรือมี
หน้ำที่ต้องท ำกำรด ำน ้ำ หรือมีหน้ำที่ท ำกำรกวำดทุ่นระเบิด หรือมีหน้ำที่ขุด ท ำลำย  
ท ำหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหน้ำที่เกี่ยวกับไอพิษ หรือเวลำท ำหน้ำที่ตำมที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนดในระหว่ำงเวลำที่มีกำรรบหรือกำรสงครำม หรือมีกำร
ปรำบปรำมกำรจลำจล หรอืในระหว่ำงเวลำทีม่กีำรประกำศใชก้ฎอยักำรศกึ หรอืประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ถ้ำไดร้บัอนัตรำยดว้ยหน้ำทีท่ี่กระท ำนัน้ ใหม้อีตัรำเป็นจ ำนวนสี่สบิ 
ในหำ้สบิส่วนแห่งเงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ยของผูต้ำย 

 

มำตรำ ๔๑  ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ผูใ้ดไดร้บักำรป่วยเจบ็ทุพพลภำพดงักล่ำว
ในมำตรำ ๓๖ เพรำะเหตุ 

(๑) ตอ้งไปปฏบิตัริำชกำรเป็นครัง้ครำวนอกต ำบลทีต่ัง้ส ำนักงำนประจ ำ หรอื 

(๒) ต้องประจ ำปฏิบตัิรำชกำรในท้องที่กนัดำรที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภยัไขเ้จ็บ  
ซึง่ทอ้งทีน่ัน้ไดก้ ำหนดไวโ้ดยพระรำชกฤษฎกีำ 

 
๒๘ มำตรำ ๔๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
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๔๙๖ 

ถ้ำปรำกฏว่ำ ควำมป่วยเจ็บทุพพลภำพนัน้ได้เกิดเนื่องจำกกำรต้องไปปฏบิตัิ
รำชกำรหรอืตอ้งประจ ำปฏบิตัริำชกำรนัน้ กใ็หจ้่ำยบ ำนำญตำมมำตรำ ๓๖ และถำ้ถงึตำย
กใ็หจ้่ำยบ ำนำญพเิศษตำมมำตรำ ๔๐ (๑) 

 

มำตรำ ๔๒  ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นผู้ใดสูญหำยไปและมเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่ำ 
ผู้นัน้ได้รับอันตรำยดังกล่ำวในมำตรำ ๓๖ ถึงตำย เมื่อพ้นก ำหนดสองเดือนนับแต่ 
วนัสญูหำย ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนเพื่อประโยชน์แห่งพระรำชบญัญตันิี้ว่ำผูน้ัน้ถงึแก่ควำมตำย
ในวนัทีส่ญูหำยและใหจ้่ำยบ ำนำญพเิศษตำมบทบญัญตัใินมำตรำ ๔๐ 

ถ้ำปรำกฏในภำยหลงัว่ำ ผูท้ีต่้องสนันิษฐำนว่ำตำยตำมควำมในวรรคก่อนมไิด้
ตำยก็ให้งดจ่ำยบ ำนำญพเิศษนัน้ และถ้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิน่จะต้องจ่ำยเงนิเดอืนใหใ้น
ระหว่ำงเวลำทีต่อ้งสนันิษฐำนว่ำถงึแก่ควำมตำย กใ็หห้กัจ ำนวนเงนิทัง้หมดทีจ่่ำยไปแลว้
ออกจำกจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยนัน้ 

 

มำตรำ ๔๓๒๙  บ ำนำญพเิศษที่บญัญตัิในลกัษณะนี้ ให้จ่ำยแก่ทำยำทผู้มสีทิธิ
ตำมเกณฑ ์ดงันี้ 

(๑) บุตร ใหไ้ดร้บัสองส่วน ถำ้ผูต้ำยมบีุตรตัง้แต่สำมคนขึน้ไป ใหไ้ดร้บัสำมส่วน 
(๒) สำมหีรอืภรยิำ ใหไ้ดร้บัหนึ่งส่วน 
(๓) บดิำมำรดำ หรอืบดิำ หรอืมำรดำ ทีม่ชีวีติอยู่ ใหไ้ดร้บัหนึ่งส่วน 
ถ้ำผู้ตำยไม่มทีำยำทผู้มสีทิธไิด้รบับ ำนำญพเิศษในอนุมำตรำใดดงักล่ำว หรอื

ทำยำทนัน้ได้ตำยไปก่อน ให้แบ่งบ ำนำญพิเศษนัน้ระหว่ำงทำยำทผู้มีสิทธิตำม ส่วน 
ในอนุมำตรำทีม่ทีำยำทผูม้สีทิธไิดบ้ ำนำญพเิศษ 

ถ้ำได้มกีำรจ่ำยบ ำนำญพเิศษไปแล้ว หำกปรำกฏว่ำมบีุตรซึ่งได้มคี ำพพิำกษำ
ของศำลว่ำเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมำยของผูต้ำย ซึง่ไดม้กีำรฟ้องคดขีอใหร้บัเดก็เป็นบุตร
ก่อนหรอืภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัทีบ่ดิำตำยหรอืนับแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรไดรู้ถ้งึควำมตำย
ของบิดำเพิ่มขึ้น ให้แบ่งบ ำนำญพิเศษนัน้ใหม่ระหว่ำงทำยำทผู้มีสิทธิ โดยถือว่ำบุตร 
ชอบด้วยกฎหมำยตำมค ำพพิำกษำนัน้เป็นทำยำทผู้มสีทิธิตัง้แต่วนัตำยของเจำ้บ ำนำญ 
กรณีเช่นนี้ใหจ้งัหวดัหกัเอำจำกทำยำทซึ่งรบับ ำนำญพเิศษไปก่อนแล้วคนืตำมระเบยีบที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

กรณีทีไ่ม่สำมำรถหกัเงนิบ ำนำญพเิศษทีจ่่ำยใหท้ำยำทซึง่รบัเกนิไปในส่วนของตน

 
๒๙ มำตรำ ๔๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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๔๙๗ 

ตำมวรรคสำมคนืได้ จงัหวดัไม่ต้องรบัผดิชอบจ่ำยเงินบ ำนำญพเิศษให้แก่บุตรซึ่งได้ม ี
ค ำพพิำกษำของศำลว่ำเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมำยยอ้นหลงัไปถงึวนัเกดิสทิธริบับ ำนำญ
พเิศษแต่อย่ำงใด 

ถ้ำไม่มทีำยำทผู้มสีทิธไิด้รบับ ำนำญพเิศษดงักล่ำวทัง้สำมอนุมำตรำ ให้บุคคล
ซึ่งผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัพจิำรณำเหน็ว่ำมหีลกัฐำนแสดงไดว้่ำเป็นผูอุ้ปกำระผูต้ำยอยู่หรอื
เป็นผูอ้ยู่ในอุปกำระของผูต้ำยเป็นผูร้บับ ำนำญพเิศษตำมส่วนทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัจะได้
ก ำหนดให ้และเมื่อไดจ้่ำยบ ำนำญพเิศษใหแ้ก่ผูอุ้ปกำระหรอืผูอ้ยู่ในอุปกำระของผูต้ำยแล้ว 
หำกปรำกฏภำยหลงัว่ำมบีุตรซึ่งไดม้คี ำพพิำกษำของศำลว่ำเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมำย
ของผู้ตำยซึ่งได้มีกำรฟ้องคดีขอให้รบัเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่ 
บดิำตำยหรอืนับแต่วนัทีไ่ด้รูห้รอืควรได้รู้ถงึควำมตำยของบดิำ ให้สัง่จ่ำยบ ำนำญพเิศษ
ให้แก่บุตรซึ่งศำลพิพำกษำว่ำเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมำยดังกล่ำว กรณีเช่นนี้ถ้ำไม่
สำมำรถเรยีกเงนิบ ำนำญพเิศษที่จ่ำยให้ผู้อุปกำระหรอืผู้อยู่ในอุปกำระของผู้ตำยรบัไป
แลว้คนืได ้ใหน้ ำควำมในวรรคสำมและวรรคสีม่ำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เมื่อบุคคลซึ่งได้รบับ ำนำญพิเศษอยู่ตำมที่กล่ำวขำ้งต้นตำยหรอืหมดสทิธไิป  
ใหส่้วนทีผู่น้ัน้ไดร้บัอยู่เป็นอนัยุตลิงเพยีงนัน้ 

 

มำตรำ ๔๔  บ ำนำญพเิศษทีบ่ญัญตัิไว้ในมำตรำ ๔๓ ให้จ่ำยโดยก ำหนดเวลำ
และเงือ่นไขดงันี้ 

(๑) บุตร ให้มสีทิธไิด้รบัจนอำยุครบยี่สบิปีบรบิูรณ์ เว้นแต่เมื่ออำยุครบยี่สบิปี
บรบิูรณ์นัน้ก ำลงัศกึษำอยู่ในชัน้เตรยีมอุดมศกึษำหรอืในชัน้อุดมศกึษำ หรอืชัน้กำรศกึษำ
ที่ทำงรำชกำรรบัรองให้เทียบเท่ำ ก็ให้ได้รบัต่อไปตลอดเวลำที่ยงัท ำกำรศึกษำอยู่ใน
สถำนศกึษำแต่ไม่เกนิอำยุยีส่บิหำ้ปีบรบิูรณ์ 

(๒) สำมหีรอืภรยิำ ใหไ้ดร้บัตลอดชวีติเวน้แต่ท ำกำรสมรสใหม่ 
(๓) บดิำมำรดำ ใหไ้ดร้บัตลอดชวีติ 

(๔) บุคคลอื่นนอกจำกที่ได้กล่ำวใน (๑) (๒) และ (๓) ถ้ำอำยุยงัไม่ถึงยี่สบิปี
บรบิูรณ์ใหอ้นุโลมรบัอย่ำงบุตรแล้วแต่กรณี ถ้ำไม่เขำ้ลกัษณะดงักล่ำวแล้วใหร้บัอยู่เพยีง
สบิปี 

ถ้ำผู้มสีทิธไิด้รบับ ำนำญพิเศษเป็นผู้พิกำรถึงทุพพลภำพอยู่ก่อนแล้ว หรอืใน
ระหว่ำงที่มีสิทธิได้รับบ ำนำญพิเศษ ก็ให้ผู้นั ้นได้รับบ ำนำญพิเศษตลอดเวลำที่ 
ทุพพลภำพอยู่ 
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๔๙๘ 

มำตรำ ๔๕๓๐  บ ำนำญพเิศษเหตุทุพพลภำพที่ได้รบัรวมกบับ ำนำญปกติถ้ำมี
จ ำนวนเงนิรวมกนัไม่ถงึเดอืนละหนึ่งหมื่นหำ้พนับำท ใหไ้ดร้บับ ำนำญพเิศษเพิม่ขึน้อกีจน
ครบหนึ่งหมื่นหำ้พนับำท และบรรดำผูม้สีทิธจิะไดร้บัจะยื่นขอเปลี่ยนเป็นกำรรบับ ำเหน็จ
พเิศษแทนไดเ้ป็นจ ำนวนเงนิเท่ำกบับ ำนำญพเิศษหกสบิเดอืน 

 

มำตรำ ๔๖  กำรขอบ ำนำญพเิศษตอ้งแสดงรำยงำนแพทยท์ีท่ำงรำชกำรรบัรอง 
กบัรำยงำนแสดงเหตุทีต่อ้งรบัอนัตรำย ไดร้บักำรป่วยเจบ็หรอืถูกประทุษรำ้ยนัน้ดว้ย 

ในกรณีดงับญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๔๒ ใหแ้สดงถงึเหตุกำรณ์อนัท ำใหค้วรเชื่อไดว้่ำ
ผูน้ัน้ไดร้บัอนัตรำยถงึตำย 

 

ลกัษณะ ๓/๑ 

บ ำเหน็จด ำรงชพี๓๑ 

   
 

มำตรำ ๔๖/๑  บ ำเหน็จด ำรงชีพ ได้แก่ เงินที่จ่ำยให้แก่ผู้ร ับบ ำนำญเพื่อ
ช่วยเหลอืกำรด ำรงชพีโดยจ่ำยใหค้รัง้เดยีว 

ผู้รับบ ำนำญปกติหรือผู้ร ับบ ำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพมีสิทธิขอรบั
บ ำเหน็จด ำรงชพีตำมอตัรำและวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกนิสบิหำ้เท่ำ
ของบ ำนำญรำยเดอืนทีผู่น้ัน้ไดร้บั 

ผูร้บับ ำนำญผูใ้ดไดร้บัทัง้บ ำนำญปกตแิละบ ำนำญพเิศษเพรำะเหตุทุพพลภำพ 
ใหน้ ำบ ำนำญปกตแิละบ ำนำญพเิศษเพรำะเหตุทุพพลภำพรวมเป็นบ ำนำญรำยเดอืนเพื่อ
ค ำนวณจ่ำยเป็นบ ำเหน็จด ำรงชพีแก่ผูน้ัน้ 

เมื่อไดร้บับ ำเหน็จด ำรงชพีแล้ว ผูร้บับ ำนำญปกตหิรอืผูร้บับ ำนำญพเิศษเพรำะ
เหตุทุพพลภำพไม่มสีทิธไิดร้บับ ำเหน็จด ำรงชพีอกี ถำ้ภำยหลงัผูน้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรใหม่
และไดอ้อกจำกรำชกำรในครัง้หลงัโดยเลอืกรบับ ำนำญ 

ผู้รับบ ำนำญปกติหรือผู้ร ับบ ำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพผู้ใดได้รับ
บ ำเหน็จด ำรงชีพไปแล้ว ถ้ำภำยหลงัผู้นัน้กลบัเข้ำรบัรำชกำรใหม่โดยมีสิทธินับเวลำ
รำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญตอนก่อนออกจำกรำชกำรต่อเนื่องกับกำรรบั
รำชกำรในตอนหลงัตำมมำตรำ ๓๐ และเมื่อออกจำกรำชกำรในครัง้หลงัโดยเลือกรบั

 
๓๐ มำตรำ ๔๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๑ ลกัษณะ ๓/๑ บ ำเหน็จด ำรงชพี มำตรำ ๔๖/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญัตบิ ำเหน็จบ ำนำญ

ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๔๙๙ 

บ ำเหน็จ กำรจ่ำยบ ำเหน็จในกรณีเช่นว่ำนี้ ให้หกัเงนิออกจำกบ ำเหน็จทีจ่ะไดร้บัเท่ำกบั
เงนิบ ำเหน็จด ำรงชพีเสยีก่อน 

ในกรณีทีผู่ร้บับ ำนำญปกตหิรอืผูร้บับ ำนำญพเิศษเพรำะเหตุทุพพลภำพไดแ้สดง
เจตนำขอรบับ ำเหน็จด ำรงชพีไวแ้ล้ว แต่ได้ถึงแก่ควำมตำยก่อนได้รบับ ำเหน็จด ำรงชพี 
ใหก้ำรจ่ำยเงนิดงักล่ำวเป็นอนัระงบัไป 

 

ลกัษณะ ๔ 

บ ำเหน็จตกทอด๓๒ 

   
 

มำตรำ ๔๗๓๓  ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้ใดตำยในระหว่ำงรับรำชกำรอยู่   
ถำ้ควำมตำยนัน้มไิดเ้กดิขึน้เนื่องจำกกำรประพฤตชิัว่อย่ำงรำ้ยแรงของตนเอง ใหจ้่ำยเงนิ
เป็นบ ำเหน็จตกทอดเป็นจ ำนวนตำมเกณฑค์ ำนวณในมำตรำ ๓๒ (๑) โดยจ่ำยใหแ้ก่ผูม้สีทิธิ
ตำมหลกัเกณฑ์และวิธกีำรกำรจ่ำยเงินบ ำเหน็จตกทอดตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จ
บ ำนำญขำ้รำชกำรที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัที่ถึงแก่ควำมตำยโดยอนุโลม และเพื่อประโยชน์ 
ในกำรนี้  ในกรณีที่กฎหมำยว่ ำด้วยบ ำ เหน็ จบ ำนำญข้ำ รำชกำรบัญญัติ ใ ห้
กระทรวงกำรคลังเป็นผู้ก ำหนดในเรื่องใด ก็ให้กระทรวงมหำดไทยเป็นผู้ก ำหนด 
ในเรื่องนัน้แทน 

ในกรณีที่ได้มีกำรจ่ำยบ ำเหน็จตกทอดไปแล้ว หำกปรำกฏว่ำมีบุตรเพิ่มขึ้น 
โดยค ำพิพำกษำของศำลว่ำเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมำยของผู้ตำย ซึ่งได้มีกำรฟ้องคดี
ขอใหร้บัเดก็เป็นบุตรก่อนหรอืภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัทีบ่ดิำตำยหรอืนับแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอื
ควรไดรู้ถ้งึควำมตำยของบดิำ ใหแ้บ่งบ ำเหน็จตกทอดนัน้ใหม่ระหว่ำงทำยำทผูม้สีทิธ ิโดย
ถือว่ำบุตรชอบด้วยกฎหมำยตำมค ำพพิำกษำนัน้เป็นทำยำทผู้มสีทิธติัง้แต่วนัตำยของ
ขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้นัน้ หำกปรำกฏว่ำบุตรชอบด้วยกฎหมำยนัน้เป็นผู้มสีทิธติำม
วรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ใหจ้งัหวดัเรยีกคนืบ ำเหน็จตกทอดจำกทำยำทซึ่งรบับ ำเหน็จตก
ทอดไปก่อนแลว้ตำมระเบยีบทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถเรียกคืนบ ำเหน็จตกทอดที่จ่ำยให้ทำยำทซึ่งรับเกินไป 
ในส่วนของตนตำมวรรคสองได ้จงัหวดัไม่ต้องรบัผดิชอบจ่ำยเงนิบ ำเหน็จตกทอดให้แก่

 
๓๒ ลกัษณะ ๔ บ ำเหน็จตกทอด มำตรำ ๔๗ ถงึ มำตรำ ๔๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิ

บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๓๓ มำตรำ ๔๗ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๕๐๐ 

บุตรซึ่งไดม้คี ำพพิำกษำของศำลว่ำเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมำยยอ้นหลงัไปถงึวนัเกดิสทิธิ
รบับ ำเหน็จตกทอดแต่อย่ำงใด 

 

มำตรำ ๔๘๓๔  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๓๗ ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บับ ำนำญปกตหิรือผู้มี
สทิธจิะไดร้บับ ำนำญปกต ิหรอืผูร้บับ ำนำญพเิศษเพรำะเหตุทุพพลภำพถงึแก่ควำมตำย 
ใหจ้่ำยเงนิบ ำเหน็จตกทอดใหแ้ก่ผูม้สีทิธริบัเงนิบ ำเหน็จตกทอดดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำ 
๔๗ เป็นจ ำนวนสำมสบิเท่ำของบ ำนำญรำยเดอืนรวมกบัเงนิช่วยค่ำครองชพีผูร้บับ ำนำญ
ของรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับและให้จ่ำยตำมส่วนและ
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในมำตรำนัน้ 

ในกรณีที่ได้มกีำรรบับ ำเหน็จด ำรงชพีไปแล้ว เมื่อผู้รบับ ำนำญปกติหรือผู้รบั
บ ำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพถึงแก่ควำมตำย กำรจ่ำยเงินบ ำเหน็จตกทอด 
ตำมวรรคหนึ่งใหห้กัเงนิออกจำกบ ำเหน็จตกทอดทีจ่ะได้รบัเท่ำกบัเงนิบ ำเหน็จด ำรงชพี
เสยีก่อน๓๕ 

 

มำตรำ ๔๙  กำรค ำนวณเงนิบ ำเหน็จตกทอดตำมควำมในลกัษณะน้ีรำยใดไดผ้ล
เป็นยอดเงินบ ำเหน็จตกทอดไม่ถึงสำมพันบำท ก็ให้จ่ำยเป็นบ ำเหน็จตกทอด 
สำมพนับำท 

 

ลกัษณะ ๕ 

กำรพจิำรณำสัง่จ่ำยบ ำเหนจ็บ ำนำญ 

   
 

มำตรำ ๕๐๓๖  เมื่อรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัเรื่องรำวขอรบับ ำเหน็จบ ำนำญแล้ว
ใหร้บีตรวจสอบและน ำส่งใหถ้งึผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัรบั และให้
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรีบพิจำรณำสัง่ภำยในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่ วันรับ  ทัง้นี้  เว้นแต่ 
ควำมล่ำชำ้เป็นเพรำะควำมผดิของผูข้อหรอืรำชกำรส่วนทอ้งถิน่เจำ้สงักดั แลว้แต่กรณี 

 
๓๔ มำตรำ ๔๘ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วน

ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๕ มำตรำ ๔๘ วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญัตบิ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ 

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓๖ มำตรำ ๕๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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๕๐๑ 

กำรขอให้สัง่จ่ำยและกำรสัง่จ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ ให้เป็นไปตำมระเบียบที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

ลกัษณะ ๖ 

กำรเสยีสทิธริบับ ำนำญ 

   
 

มำตรำ ๕๑๓๗  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๕๒๓๘  ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ผูใ้ดมกีรณีหรอืต้องหำว่ำกระท ำผิดวนิัย
อย่ ำงร้ำยแรงถึงแก่ควำมตำยก่อนได้รับกำรวินิจฉัยเรื่องที่กระท ำผิดวินัยนั ้น  
ใหค้ณะกรรมกำรกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่พจิำรณำวนิิจฉยัว่ำ ถ้ำผูน้ัน้
ไม่ถงึแก่ควำมตำยเสยีก่อนจะตอ้งไดร้บัโทษถงึไล่ออกหรอืไม่ ถำ้เหน็ว่ำผูน้ัน้จะตอ้งไดร้บั
โทษถงึไล่ออก ทำยำทไม่มสีทิธไิดร้บับ ำเหน็จตกทอดตำมมำตรำ ๔๗ 

 

มำตรำ ๕๓  ผู้ซึ่งได้รบับ ำนำญปกติหรือมสีิทธิได้รบับ ำนำญปกติ หรือได้รบั
บ ำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพผู้ใดกระท ำควำมผิดอำญำซึ่งไม่ใช่ควำมผิด 
ในลกัษณะฐำนลหุโทษหรอืควำมผดิอนัไดก้ระท ำโดยประมำท หรอืถูกฟ้องว่ำเป็นบุคคล
ล้มละลำยทุจริต ถ้ำถึงแก่ควำมตำยก่อนมีคดีหรือก่อนคดีถึงที่สุ ด ให้คณะกรรมกำร
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นพิจำรณำวินิจฉัยว่ำ  ผู้นัน้ได้กระท ำ
ควำมผดิจรงิหรอืไม่ ถำ้เหน็ว่ำผูน้ัน้กระท ำควำมผดิซึง่กฎหมำยก ำหนดโทษจ ำคุกอย่ำงสงู
ไวเ้กนิกว่ำหนึ่งปีแลว้ ทำยำทไม่มสีทิธไิดร้บับ ำนำญตำมมำตรำ ๔๘ 

 

มำตรำ ๕๔  ทำยำทดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับบ ำนำญตำมมำตรำ ๔๐ 
มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๗ และมำตรำ ๔๘ 

(๑) ผู้ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำได้เจตนำกระท ำหรือพยำยำมกระท ำให้ 
เจำ้บ ำนำญหรอืผูท้ีจ่ะก่อใหเ้กดิสทิธริบับ ำนำญแก่ตนถงึตำยโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย 

(๒) ทำยำทตำมมำตรำ ๔๓ ต้องค ำพพิำกษำถึงที่สุดว่ำได้เจตนำกระท ำหรือ
พยำยำมกระท ำใหท้ำยำทดว้ยกนัถงึตำยโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย หรอื 

 
๓๗ มำตรำ ๕๑ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๘) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๘ มำตรำ ๕๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๕๐๒ 

(๓) ผู้ใดฟ้องเจ้ำบ ำนำญหรือผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธริบับ ำนำญแก่ตน หำว่ำท ำ
ควำมผดิโทษประหำรชวีิต และตนเองกลบัต้องค ำพพิำกษำถึงที่สุดว่ำ มีควำมผดิฐำน 
ฟ้องเทจ็หรอืท ำพยำนเทจ็ 

 

ลกัษณะ ๗ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๕๕  เงนิทุนทดแทนพนักงำนเทศบำลตำมพระรำชบญัญตัิเงนิทดแทน
พนักงำนเทศบำล พุทธศกัรำช ๒๔๘๘ ทีม่อียู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัใหโ้อนเขำ้
เป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๕๖  พนักงำนเทศบำลผู้ใดถูกหักเงินเดือนไว้เป็นเงินออมตำม
พระรำชบญัญตัเิงนิทดแทนพนักงำนเทศบำล พุทธศกัรำช ๒๔๘๘ เมื่อพระรำชบญัญตันิี้
ใช้บงัคบัแล้วหำกยงัคงรบัรำชกำรอยู่ ก็ให้เงินที่หกัไว้เป็นเงินออมยงัคงอยู่ในกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนท้องถิน่ตำมพระรำชบญัญตันิี้  และไม่อยู่ในควำมรบัผดิ
แห่งกำรบงัคบัคด ีถ้ำผูน้ัน้ออกจำกรำชกำรภำยหลงัวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั กใ็ห้
จ่ำยเงนิที่หกัไว้เป็นเงนิออมจำกกองทุนให้ไปพร้อมทัง้ดอกเบี้ยร้อยละสองต่อปี นับแต่
วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัจนถงึวนัสุดทำ้ยทีอ่ยู่ในรำชกำร ถ้ำผูน้ั ้นตำย กใ็หจ้่ำยเงนิ
ดงักล่ำวใหแ้ก่ทำยำท 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พจน์  สำรสนิ 

นำยกรฐัมนตร ี
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๕๐๓ 

หมำยเหตุ  : -  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๔๙๘ พระรำชบญัญตัเิทศบำล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ พระรำชบญัญตัสุิขำภบิำล พ.ศ. ๒๔๙๕ และพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำร
รำชกำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๔๙๙ ก ำหนดให้มขีำ้รำชกำรส่วนจงัหวดั พนักงำนเทศบำล 
พนักงำนสุขำภบิำล และพนักงำนต ำบล เป็นผูด้ ำเนินกจิกำรของส่วนทอ้งถิน่ซึ่งเป็นงำน
บริกำรสำธำรณะเช่นเดียวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน จึงเป็นกำร
สมควรให้ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งได้แก่ข้ำรำชกำรส่วนจังหวดั พนักงำนเทศบำล 
พนักงำนสุขำภบิำล และพนักงำนต ำบลมสีทิธไิดร้บับ ำเหน็จบ ำนำญในท ำนองเดยีวกนักบั
ขำ้รำชกำรพลเรอืน ฉะนัน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร
ส่วนทอ้งถิน่ขึน้ 

 

พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๘๓๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๑๓  บทบญัญตัมิำตรำ ๑๒ ไม่กระทบกระทัง่สทิธขิองผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธิ
ไดร้บัเงนิบ ำนำญตกทอดอยู่แลว้ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๔  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เพื่อแก้ไขค ำนิยำมของ
ค ำว่ำ “เงนิเดอืนเดมิ” และ “ผูอุ้ปกำระ” ตลอดจนแกไ้ขหลกักำรบำงประกำรในกฎหมำยวำ่
ดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น เช่น ใหข้ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ผูม้อีำยุครบ
ห้ำสิบปีบริบูรณ์หรือมีเวลำรำชกำรครบยี่สิบห้ำปีบริบูรณ์ ลำออกจำกรำชกำรขอรบั
บ ำเหน็จบ ำนำญได้ และยกเลิกบ ำนำญตกทอดซึ่งปรำกฏว่ำได้มีควำมยุ่งยำกในทำง
ปฏบิตัเิป็นอนัมำก เป็นใหร้บับ ำเหน็จตกทอดแทนโดยใหส้อดคลอ้งเหมอืนกบัหลกักำรใน
กฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

  

 
๓๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๒/ตอนที ่๑๑๔/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๖๓/๓๑ ธนัวำคม ๒๕๐๘ 
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๕๐๔ 

 

ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๖๙ ลงวนัที ่๓ กุมภำพนัธ ์พุทธศกัรำช ๒๕๑๕๔๐ 

 

โดยทีค่ณะปฏวิตัเิหน็สมควรใหร้ะงบักำรนับเวลำรำชกำรเป็นทวคีูณในระหว่ำง
เวลำประกำศใช้กฎอัยกำรศึก ตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

 

ขอ้ ๑  ในประกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ ค ำว่ำ “ขำ้รำชกำร” ใหห้มำยควำมถงึ
ขำ้รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร และขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 

ข้อ ๒  กำรนับเวลำรำชกำรที่ข้ำรำชกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในระหว่ำงประกำศใช้ 
กฎอยักำรศกึตำมประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒ ลงวนัที ่๑๗ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๔ 
มิให้นับเป็นทวีคูณตำมมำตรำ ๒๔ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ และมำตรำ ๒๖ วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐  ทัง้นี้  ตัง้แต่วันประกำศใช้กฎอัยกำรศึก 
ทัว่รำชอำณำจกัรตำมประกำศของคณะปฏวิตัดิงักล่ำว 

 

ขอ้ ๓  ควำมในขอ้ ๒ มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กำรนับเวลำปฏบิตัหิน้ำทีข่องขำ้รำชกำร
ซึ่งได้ออกจำกรำชกำร และทำงรำชกำรได้สัง่จ่ำยบ ำเหน็จหรือบ ำนำญให้โดยนับเวลำ
รำชกำรเป็นทวคีณูไปแลว้ก่อนวนัทีป่ระกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ใชบ้งัคบั 

 

ข้อ  ๔   ให้ รัฐมนตรีว่ ำ ก ำ รกระทรว งกำรคลัง แ ละ รัฐมนต รีว่ ำ ก ำ ร
กระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมประกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ 

 

ขอ้ ๕  ประกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๘๔๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตัินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
เป็นตน้ไป 
 

 
๔๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๙/ตอนที ่๒๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๗/๔ กุมภำพนัธ ์๒๕๑๕ 
๔๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๒/ตอนที ่๒๓๘/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๐ พฤศจกิำยน ๒๕๑๘ 
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๕๐๕ 

มำตรำ ๕  ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ ำนำญปกตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น อยู่ในวนัที่ ๒๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และได้รบัหรอื 
มีสิทธิจะได้รบัจนถึงวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้รวมบ ำนำญปกติและเงินเพิ่ม 
ที่ได้รับอยู่ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑ เข้ำด้วยกันแล้วปรับให้ได้รับเป็นบ ำนำญปกติอย่ำงเดียว 
ตำมอตัรำในบญัชหีมำยเลข ๑ ทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

ผู้ได้รบัหรือมสีิทธจิะได้รบับ ำนำญปกติตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรส่วนท้องถิน่ ภำยหลงัวนัที ่๒๓ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้นมำ และได้รบั
หรือมีสิทธิจะได้รบัอยู่จนถึงวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั ให้ได้รบับ ำนำญปกติตำม
อตัรำในบญัชหีมำยเลข ๑ ทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

ผู้ซึ่งกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยมิได้ 
นับเวลำรำชกำรตดิต่อกนั และถูกงดบ ำนำญตำมมำตรำ ๓๔ แห่งพระรำชบญัญตับิ ำเหนจ็
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่อออกจำกรำชกำรในหรือหลังวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส ำหรับบ ำนำญเดิมที่จะได้รับให้ได้รับตำมอัตรำ ในบัญชี
หมำยเลข ๑ ทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๖  ควำมในมำตรำ ๓๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ มิให้ใช้บงัคบัแก่ผูไ้ด้รบัหรอื 
มสีทิธจิะไดร้บับ ำนำญปกตติำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๗  ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ ำนำญพเิศษเพรำะเหตุทุพพลภำพอยู่ใน
วนัที ่๒๓ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บัจนถงึวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใช้บงัคบั ให้รวมบ ำนำญพเิศษและเงนิเพิม่ที่ได้รบัอยู่ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำดว้ยเงนิบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑ เขำ้ดว้ยกนัแล้วปรบัให้
ไดร้บัเป็นบ ำนำญพเิศษอย่ำงเดยีวตำมอตัรำในบญัชหีมำยเลข ๒ ทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

ผูไ้ด้รบัหรอืมสีทิธจิะได้รบับ ำนำญพเิศษเพรำะเหตุทุพพลภำพ ภำยหลงัวนัที่ 
๒๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้นมำ และได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับอยู่จนถึงวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ได้รับบ ำนำญพิเศษตำมอัตรำในบัญชีหมำยเลข ๒  
ทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๘  ผู้ได้รบัหรอืมสีทิธจิะได้รบับ ำนำญพเิศษในฐำนะทำยำท ผู้อุปกำระ
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๕๐๖ 

หรอืผูอ้ยู่ในอุปกำระอยู่ในวนัที ่๒๓ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดร้บัหรอืมสีทิธจิะได้รบั
จนถึงวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั ให้รวมบ ำนำญพเิศษและเงินเพิม่ที่ได้รบัอยู่ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๐๑ เขำ้ดว้ยกนัแล้วปรบัใหไ้ดร้บัเป็นบ ำนำญพเิศษอย่ำงเดยีวตำมอตัรำในบญัชี
หมำยเลข ๓ ทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ ำนำญพเิศษในฐำนะทำยำทผู้อุปกำระ หรอืผูอ้ยู่ใน
อุปกำระ ภำยหลงัวนัที่ ๒๓ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้นมำ และได้รบัหรอืมสีทิธิจะ
ได้รบัอยู่จนถึงวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบัให้ได้รบับ ำนำญพิเศษตำมอตัรำในบญัชี
หมำยเลข ๓ ทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๙  ผู้ได้รบัหรอืมสีทิธจิะได้รบับ ำนำญตกทอดอยู่ในวนัที ่๒๓ สงิหำคม 
พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บัอยู่จนถงึวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหร้วม
บ ำนำญตกทอดและเงินเพิ่มที่ได้รับอยู่ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย เงิน
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑ เขำ้ดว้ยกนั แล้วปรบัให้ไดร้บัเป็น
บ ำนำญตกทอดอย่ำงเดยีวตำมอตัรำในบญัชหีมำยเลข ๔ ทำ้ยพระรำชบญัญตัินี้ 

ผู้ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบ ำนำญตกทอดภำยหลังวันที่ ๒๓ สิงหำคม  
พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้นมำ และได้รบัหรือมีสิทธิจะได้รบัอยู่จนถึงวนัที่พระรำชบญัญัตินี้  
ใชบ้งัคบั ใหไ้ดร้บับ ำนำญตกทอดตำมอตัรำในบญัชหีมำยเลข ๔ ทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๐  ให้น ำควำมในมำตรำ ๓๑ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง แห่ง
พระรำชบญัญตัิบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระรำชบญัญตันิี้มำใชบ้งัคบัแก่กรณีกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิน่ซึง่พน้จำกรำชกำรเพรำะเกษยีณอำยุตำมมำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบญัญตับิ ำเหนจ็
บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่อสิน้ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๑๖ ดว้ย 

 

มำตรำ ๑๑  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตั ิ
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๕๐๗ 

บญัชอีตัรำบ ำนำญ 

ทำ้ยพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

   
 

บญัชหีมำยเลข ๑ 

บญัชปีรบัอตัรำบ ำนำญปกต ิ

   
 

บ ำนำญเดมิ
รวมทัง้เงนิ 
เพิม่ (ถำ้ม)ี  

บำท 

ให้
ไดร้บั
บ ำนำญ 
บำท 

บ ำนำญ
เ ดิ ม
ร ว ม ทั ้ ง
เงินเพิ่ม 
(ถำ้ม)ี 
บำท 

ใหไ้ดร้บั
บ ำนำญ 
บำท 

บ ำนำญ
เ ดิ ม
ร ว ม ทั ้ง
เงินเพิ่ม 
(ถำ้ม)ี 
บำท 

ใหไ้ดร้บั
บ ำนำญ 
บำท 

บ ำนำญ
เ ดิ ม
ร ว ม ทั ้ง
เงินเพิ่ม 
(ถำ้ม)ี 
บำท 

ใหไ้ดร้บั
บ ำนำญ 
บำท 

  ๓๒๕ ๔๗๕ ๑,๕๐๐ ๑,๗๔๘ ๓,๗๐๐ ๔,๒๐๔ 

  ๓๕๐ ๕๐๐ ๑,๖๐๐ ๑,๘๖๐ ๓,๘๐๐ ๔,๓๑๕ 

  ๓๗๕ ๕๒๕ ๑,๗๐๐ ๑,๙๗๒ ๓,๙๐๐ ๔,๔๒๗ 

๒๐ ๗๐ ๔๐๐ ๕๕๐ ๑,๘๐๐ ๒,๐๘๓ ๔,๐๐๐ ๔,๕๓๙ 

๓๐ ๘๐ ๔๒๕ ๕๗๖ ๑,๙๐๐ ๒,๑๙๕ ๔,๑๐๐ ๔,๖๕๐ 

๔๐ ๙๐ ๔๕๐ ๖๐๓ ๒,๐๐๐ ๒,๓๐๖ ๔,๒๐๐ ๔,๗๖๒ 

๕๐ ๑๐๐ ๔๗๕ ๖๓๑ ๒,๑๐๐ ๒,๔๑๘ ๔,๓๐๐ ๔,๘๗๓ 

๖๐ ๑๑๐ ๕๐๐ ๖๕๘ ๒,๒๐๐ ๒,๕๓๐ ๔,๔๐๐ ๔,๙๘๕ 

๗๐ ๑๒๐ ๕๕๐ ๗๑๒ ๒,๓๐๐ ๒,๖๔๑ ๔,๕๐๐ ๕,๐๙๗ 

๘๐ ๑๓๐ ๖๐๐ ๗๖๖ ๒,๔๐๐ ๒,๗๕๓ ๔,๖๐๐ ๕,๒๐๘ 

๙๐ ๑๔๐ ๖๕๐ ๘๒๑ ๒,๕๐๐ ๒,๘๖๔ ๔,๗๐๐ ๕,๓๒๐ 

๑๐๐ ๑๕๐ ๗๐๐ ๘๗๕ ๒,๖๐๐ ๒,๙๗๖ ๔,๘๐๐ ๕,๔๓๑ 

๑๒๐ ๑๘๐ ๗๕๐ ๙๒๙ ๒,๗๐๐ ๓,๐๘๘ ๔,๙๐๐ ๕,๕๔๓ 

๑๔๐ ๒๑๐ ๘๐๐ ๙๘๔ ๒,๘๐๐ ๓,๑๙๙ ๕,๐๐๐ ๕,๖๕๕ 

๑๖๐ ๒๔๐ ๘๕๐ ๑,๐๓๘ ๒,๙๐๐ ๓,๓๑๑ ๕,๒๕๐ ๕,๙๓๘ 

๑๘๐ ๒๗๐ ๙๐๐ ๑,๐๙๓ ๓,๐๐๐ ๓,๔๒๒ ๕,๕๐๐ ๖,๒๒๕ 

๒๐๐ ๓๐๐ ๙๕๐ ๑,๑๔๗ ๓,๑๐๐ ๓,๕๓๔ ๕,๗๕๐ ๖,๕๑๑ 

๒๒๐ ๓๓๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๑ ๓,๒๐๐ ๓,๖๔๖ ๖,๐๐๐ ๖,๗๙๘ 
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๕๐๘ 

บ ำนำญเดมิ
รวมทัง้เงนิ 
เพิม่ (ถำ้ม)ี  

บำท 

ให้
ไดร้บั
บ ำนำญ 
บำท 

บ ำนำญ
เ ดิ ม
ร ว ม ทั ้ ง
เงินเพิ่ม 
(ถำ้ม)ี 
บำท 

ใหไ้ดร้บั
บ ำนำญ 
บำท 

บ ำนำญ
เ ดิ ม
ร ว ม ทั ้ง
เงินเพิ่ม 
(ถำ้ม)ี 
บำท 

ใหไ้ดร้บั
บ ำนำญ 
บำท 

บ ำนำญ
เ ดิ ม
ร ว ม ทั ้ง
เงินเพิ่ม 
(ถำ้ม)ี 
บำท 

ใหไ้ดร้บั
บ ำนำญ 
บำท 

๒๔๐ ๓๖๐ ๑,๑๐๐ ๑,๓๑๐ ๓,๓๐๐ ๓,๗๖๕ ๖,๒๕๐ ๗,๐๘๕ 

๒๖๐ ๓๙๐ ๑,๒๐๐ ๑,๔๑๙ ๓,๔๐๐ ๓,๘๖๙ ๖,๕๐๐ ๗,๓๗๑ 

๒๘๐ ๔๒๐ ๑,๓๐๐ ๑,๕๒๗ ๓,๕๐๐ ๓,๙๘๐ ๖,๗๕๐ ๗,๖๕๘ 

๓๐๐ ๔๕๐ ๑,๔๐๐ ๑,๖๓๗ ๓,๖๐๐ ๔,๐๙๒ ๗,๐๐๐ ๗,๙๔๕ 

๗,๒๕๐ ๘,๒๓๒ ๘,๗๔๓ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐ ๑๒,๐๒๑ ๑๔,๐๐๐ ๑๖,๕๒๓ 

๗,๕๐๐ ๘,๕๒๐ ๘,๗๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๒,๖๔๖ ๑๔,๕๐๐ ๑๗,๑๘๙ 

๗,๗๕๐ ๘,๘๑๗ ๙,๐๐๐ ๑๐,๑๕๕ ๑๑,๕๐๐ ๑๓,๒๗๑ ๑๕,๐๐๐ ๑๗,๘๕๖ 

๘,๐๐๐ ๙,๑๑๕ ๙,๒๕๐ ๑๐,๔๕๙ ๑๒,๐๐๐ ๑๓,๘๙๖ ๑๕,๕๐๐ ๑๘,๕๒๓ 

๘,๒๕๐ ๙,๔๑๒ ๙,๕๐๐ ๑๐,๗๗๑ ๑๒,๕๐๐ ๑๔,๕๒๑ ๑๖,๐๐๐ ๑๙,๒๒๗ 

๘,๕๐๐ ๙,๗๑๐ ๙,๗๕๐ ๑๑,๐๘๔ ๑๓,๐๐๐ ๑๕,๑๘๙ 
  

๘,๗๒๕ ๙,๙๖๘ ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๓๙๖ ๑๓,๕๐๐ ๑๕,๘๕๖ 
  

 

หมำยเหตุ ผู้ใดได้รับบ ำนำญเดิมอยู่ไม่ตรงกับอัตรำในบญัชีนี้ แต่ได้รับอยู่ระหว่ำงสองอตัรำใด  

ก็ให้ได้รบับ ำนำญโดยค ำนวณเพิ่มให้ตำมส่วนในระหว่ำงสองอตัรำนัน้ เศษของบำท  

ใหปั้ดเป็นหนึ่งบำท 

ตวัอย่ำง บ ำนำญเดมิอตัรำ ๗๒๒ บำท เป็นอตัรำทีไ่ม่ตรงกบัอตัรำในบญัชนีี้ แต่เป็นอตัรำทีอ่ยู่ใน
ระหว่ำงอตัรำ ๗๐๐ บำท กบั ๗๕๐ บำท 

 บ ำนำญเดมิ ๗๐๐ บำท  ไดบ้ ำนำญใหม่ ๘๗๕ บำท 

 บ ำนำญเดมิ ๗๕๐ บำท ไดบ้ ำนำญใหม่ ๙๒๙ บำท 

 ฉะนัน้ บ ำนำญเดมิ ๗๒๒ บำท   จะไดบ้ ำนำญตำมส่วน 

โดยค ำนวณดงัต่อไปนี้ 
 บ ำนำญเดมิต่ำงกนั ๕๐ บำท บ ำนำญใหม่ต่ำงกนั ๕๔ บำท 

 ฉะนัน้ บ ำนำญเดมิต่ำงกนั ๑ บำท บ ำนำญใหม่จงึต่ำงกนั ๑ บำท  
   ๐๘ สตำงค ์
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๕๐๙ 

 

 บ ำนำญต่ำงกนั ๒๒ บำท บ ำนำญใหม่จงึตำ่งกนั ๒๓ บำท 

  ๗๖ สตำงค ์

 ดงันี้ บ ำนำญเดมิ ๗๐๐+๒๒ บำท (คอื ๗๒๒ บำท) บ ำนำญทีจ่ะไดร้บัจงึเท่ำกบั 

 ๘๗๕+๒๓ บำท ๗๖ สตำงค ์เป็น ๘๙๘ บำท ๗๖ สตำงค ์ปัดขึน้เป็น ๘๙๙ บำท 
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๕๑๐ 

บญัชหีมำยเลข ๒ 

บญัชปีรบัอตัรำบ ำนำญพเิศษเพรำะเหตุทุพพลภำพ 

   
 

๑. ผู้ได้รบัหรอืมสีทิธจิะได้รบับ ำนำญพเิศษและเงนิเพิม่รวมกนั (ถ้ำม)ี ไม่เกนิ 
๑๐๐ บำท ใหไ้ดร้บัเพิม่ขึน้อกี ๕๐ บำท 

๒. ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ ำนำญพเิศษและเงนิเพิม่รวมกนั (ถำ้ม)ี เกนิ ๑๐๐ 
บำท แต่ไม่เกนิ ๓๐๐ บำท ใหไ้ดร้บับ ำนำญพเิศษและเงนิเพิม่ขึน้อกีกึ่งหนึ่งของบ ำนำญ
พเิศษและเงนิเพิม่รวมกนั 

๓. ผู้ได้รบัหรือมีสิทธิจะได้รบับ ำนำญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน (ถ้ำมี) เกิน 
๓๐๐ บำท แต่ไม่ถงึ ๑๐,๐๐๐ บำท ใหไ้ดร้บับ ำนำญพเิศษและเงนิเพิม่ขึน้อกี ๑๕๐ บำท 
แต่เมื่อเพิม่ตำมนี้แลว้ ถำ้มจี ำนวนเกนิ ๑๐,๐๐๐ บำท ใหไ้ดร้บัเพยีง ๑๐,๐๐๐ บำท 

๔. ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบ ำนำญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน (ถ้ำมี) ตัง้แต่ 
๑๐,๐๐๐ บำท ขึน้ไปใหค้งไดร้บัเท่ำเดมิ 

๕. บ ำนำญพเิศษทีป่รบัแลว้ตำม ๑, ๒ และ ๓ ถำ้มเีศษของบำทใหปั้ดเป็นหนึ่งบำท 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๑ 

บญัชหีมำยเลข ๓ 

บญัชปีรบัอตัรำบ ำนำญพเิศษส ำหรบัทำยำท ผูอุ้ปกำระ 

หรอืผูอ้ยู่ในอุปกำระ 

   
 

๑. ผู้ได้รบัหรอืมสีทิธจิะได้รบับ ำนำญพเิศษและเงนิเพิม่รวมกนั (ถ้ำม)ี ไม่เกนิ 
๕๐ บำท ใหไ้ดร้บัเพิม่ขึน้อกี ๒๕ บำท 

๒. ผู้ได้รบัหรือมีสิทธิจะได้รบับ ำนำญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน (ถ้ำมี) เกิน  
๕๐ บำท แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ บำท ใหไ้ดร้บัเพิม่ขึน้อกีกึ่งหนึ่งของบ ำนำญพเิศษและเงนิเพิม่
รวมกนั (ถำ้ม)ี 

๓. ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ ำนำญพเิศษและเงนิเพิม่รวมกนั (ถำ้ม)ี เกนิ ๑๐๐ 
บำท แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บำท ให้ได้รบัเพิม่ขึ้นอีก ๕๐ บำท แต่เมื่อเพิม่ตำมนี้แล้ว ถ้ำมี
จ ำนวนเกนิ ๑๐,๐๐๐ บำท ใหไ้ดร้บัเพยีง ๑๐,๐๐๐ บำท 

๔. ผู้ได้รบัหรอืมสีทิธจิะได้รบับ ำนำญพเิศษและเงนิเพิม่รวมกนั (ถ้ำม)ี ตัง้แต่ 
๑๐,๐๐๐ บำท ขึน้ไป ใหค้งไดร้บัเท่ำเดมิ 

๕. บ ำนำญพเิศษทีป่รบัแลว้ตำม ๑, ๒ และ ๓ ถำ้มเีศษของบำทใหปั้ดเป็นหนึ่งบำท 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๒ 

บญัชหีมำยเลข ๔ 

บญัชปีรบัอตัรำบ ำนำญตกทอด 

   
 

๑. ผูไ้ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บับ ำนำญตกทอดและเงนิเพิ่มรวมกนั (ถ้ำม)ี ไม่เกนิ 
๒๐ บำท ไดร้บัเพิม่ขึน้อกีคนละ ๑๐ บำท 

๒. ผู้ได้รบัหรอืมสีทิธจิะได้รบับ ำนำญตกทอดและเงนิเพิม่รวมกนั (ถ้ำม)ี เกิน 
๒๐ บำท แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ บำท ไดร้บัเพิม่ขึน้อกีกึ่งหนึ่งของบ ำนำญตกทอดและเงนิเพิม่
รวมกนั (ถำ้ม)ี 

๓. ผู้ได้รบัหรอืมสีทิธจิะได้รบับ ำนำญตกทอดและเงนิเพิม่รวมกนั (ถ้ำม)ี เกิน 
๑๐๐ บำท ขึน้ไป ใหไ้ดร้บัเพิม่ขึน้อกี ๕๐ บำท 

๔. บ ำนำญตกทอดและเงนิเพิม่ทีป่รบัแล้วตำม ๑, ๒ และ ๓ ถ้ำมเีศษของบำท
ใหปั้ดเป็นหนึ่งบำท 
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๕๑๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรับปรุงอัตรำบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เหมำะสมแก่ค่ำครองชีพ ใน
ปัจจุบนัและเพื่อใหผู้ร้บับ ำนำญเสยีภำษเีงนิไดเ้อง  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๐๔๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๘  กำรบอกเลิกรบับ ำนำญตำมมำตรำ ๓๐ ทวิ แห่งพระรำชบญัญตัิ
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิ
นี้ส ำหรบัผูท้ีเ่ขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
ใหบ้อกเลกิไดภ้ำยในระยะเวลำหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั แต่
ทัง้นี้ต้องกระท ำในขณะที่ยงัรบัรำชกำรอยู่ และในกรณีที่ได้รบับ ำนำญรวมกบัเงนิเดอืน
มำแล้ว ใหค้นืบ ำนำญและเงนิทีจ่่ำยควบกบับ ำนำญทีร่บัไปแล้วตัง้แต่วนัทีเ่ขำ้รบัรำชกำร
เป็นขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ใหห้มดเสยีก่อนวนัออกจำกรำชกำร 

 

มำตรำ ๙  บทบญัญตัมิำตรำ ๓๔ ทว ิไม่กระทบกระเทอืนสทิธิของขำ้รำชกำร
ซึ่งได้รับหรือมีสิทธิในบ ำนำญปกติตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  
ซึ่งภำยหลงัได้เข้ำรบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้  
ใช้บงัคบั และขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้นัน้ไม่ได้ใช้สทิธบิอกเลกิรบับ ำนำญเพื่อต่อเวลำ
รำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญตำมมำตรำ ๘ 

 

มำตรำ ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม  
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที ่
(๑) กฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ซึ่งบัญญัติให้

ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ซึ่งมอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ อำจไดร้บักำรต่อเวลำรำชกำรใหร้บั
รำชกำรต่อไปอกีไดใ้นกรณีพเิศษนัน้ ไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ปัจจุบนั สมควรทีจ่ะเลกิ
กำรต่อเวลำรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ไม่ว่ำ 
ในกรณีใด 

 
๔๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๔/ตอนที ่๑๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒๓/๙ มนีำคม ๒๕๒๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๔ 

(๒) สมควรให้ขำ้รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรซึ่ง
ออกจำกรำชกำรแล้ว ภำยหลงัเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น มสีทิธขิอต่อ
เวลำรำชกำรระหว่ำงทีเ่ป็นขำ้รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกบั
เวลำรำชกำรระหว่ำงที่เป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ
เช่นเดยีวกบักรณีกำรกลบัเขำ้รบัรำชกำรใหม่ 

(๓) สมควรใหข้ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ประเภทวสิำมญัทีม่กีฎหมำยบญัญตัิใหย้ก
ฐำนะหรอืเปลี่ยนฐำนะเป็นขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ประเภทสำมญัมสีทิธนิับเวลำระหว่ำงที่
เป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นประเภทวิสำมญัเป็นเวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จ
บ ำนำญไดท้ ำนองเดยีวกบัหลกักำรของกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

(๔) สมควรใหผู้ซ้ึ่งไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นทหำรกองประจ ำกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรรบัรำชกำรทหำรมสีทิธนิับเวลำรำชกำรตัง้แต่วนัขึน้ทะเบยีนเป็นทหำรกองประจ ำกำร
เป็นเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญได้ท ำนองเดียวกับหลักกำรของ
กฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตัขิึน้ 
 

พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๔๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๙  ในกรณีทีม่ผีูร้บัเงนิเพิม่พเิศษรำยเดอืนส ำหรบักำรปรำบปรำมผูก้ระท ำ
ควำมผดิตำมระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรใหบ้ ำเหน็จควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหเ้งนิเพิม่พเิศษดงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบั
ในกำรรวมเป็นเงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ยตัง้แต่วนัที ่๒๔ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 

มำตรำ ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม  
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ ได้มีกำร
ประกำศใชพ้ระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไข
เพิม่เตมิหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญตำมพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งท ำให้เกิดประโยชน์แก่ขำ้รำชกำรตำมควำมเหมำะสมกบั
สภำพกำรณ์ปัจจุบนั ฉะนัน้ เพื่อให้ขำ้รำชกำรส่วนท้องถิน่ได้รบัประโยชน์เช่นเดยีวกนั 

 
๔๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๒๕๔/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๔๐/๗ ธนัวำคม ๒๕๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๕ 

สมควรให้มีกำรแก้ไขเพิม่เติมพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้สอดคล้องกบัพระรำชบญัญตัิบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔  
ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๑๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๖  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓๔๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๓  พนักงำนส่วนต ำบลผูใ้ดออกจำกรำชกำรก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใช้บงัคบั ให้มีสิทธิได้รบับ ำเหน็จบ ำนำญตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จ
บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

ในกรณีทีพ่นักงำนส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่งถงึแก่ควำมตำยก่อนไดร้บับ ำเหน็จ
บ ำนำญ ใหท้ำยำทมสีทิธไิดร้บับ ำเหน็จตกทอด 

 

มำตรำ ๑๔  ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้ใดมกีรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย 
อยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ  
ถ้ำผู้บงัคบับญัชำสัง่ลงโทษปลดออกจำกรำชกำรภำยหลงัวนัที่พระรำชบญัญตัริะเบยีบ
ขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บงัคบัแล้ว และเป็นกำรลงโทษตำมกฎหมำยที่ใช้
บงัคบัอยู่ก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัิระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บงัคบั 
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ผูน้ัน้หรอืทำยำท แลว้แต่กรณี ไม่มสีทิธไิดร้บับ ำเหน็จบ ำนำญตำม
พระรำชบญัญตัิบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๕  สทิธทิี่จะนับเวลำรำชกำรเป็นทวคีูณของขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งประจ ำปฏบิตัหิน้ำที่อยู่ในเขตที่มปีระกำศใชก้ฎอยักำรศกึก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ 
ใช้บงัคบั ให้เป็นอนัยุติลงนับแต่วนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั เว้นแต่คณะรฐัมนตรี 
จะพิจำรณำให้มีสิทธินับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณตำมมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบญัญตัิ
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิ
นี้ 
 

 
๔๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๑๐๕ ก/หน้ำ ๑/๑๕ พฤศจกิำยน ๒๕๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๖ 

มำตรำ ๑๖  กำรนับเวลำรำชกำรของผู้กลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ก่อนวันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัใหเ้ป็นไปตำมบทบัญญตัแิห่งกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ทีใ่ชอ้ยู่ก่อนทีจ่ะมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๗  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบัญญตัิ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลเป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่นและมพีนักงำนส่วนต ำบลซึ่งมีฐำนะเป็นขำ้รำชกำร  
ส่วนท้องถิ่น จงึสมควรให้พนักงำนส่วนต ำบลมสีทิธไิด้รบับ ำเหน็จบ ำนำญเช่นเดยีวกบั
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น และโดยที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญัติให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมญัซึ่งถูกลงโทษปลดออกจำกรำชกำร 
มสีทิธไิดร้บับ ำเหน็จบ ำนำญปกตเิสมอืนว่ำผูน้ัน้ลำออกจำกรำชกำร นอกจำกนัน้ไดม้กีำร
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติบ ำ เหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ โดย
พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร (ฉบบัที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อปรบัปรุงกำร
คดิเวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญของขำ้รำชกำรทีอ่อกจำกรำชกำรไปแลว้
และภำยหลังกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ ให้นับเวลำรำชกำรตอนก่อนออกจำกรำชกำร
ต่อเนื่องกบักำรรบัรำชกำรในตอนหลงัได ้ปรบัปรุงใหข้ำ้รำชกำรทุกประเภทใชห้ลกัเกณฑ์
เดยีวกนัในกำรค ำนวณบ ำนำญและปรบัปรุงหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัสทิธใินกำรรบับ ำเหน็จ 
ตกทอดในกรณีไม่มทีำยำทผูม้สีทิธ ิจงึสมควรแก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัเิกี่ยวกบับ ำเหน็จ
บ ำนำญในพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐  
ให้สอดคล้องกนั ประกอบกบัหลกัเกณฑ์กำรนับเวลำรำชกำรเป็นทวคีูณของขำ้รำชกำร
ส่วนทอ้งถิน่ในปัจจุบนัถูกก ำหนดใหเ้ป็นไปโดยอตัโนมตัเิมื่อไดม้ปีระกำศใชก้ฎอยักำรศกึ
ซึง่ไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกจิทีร่ฐัตอ้งกำรจะประหยดังบประมำณรำยจ่ำย 
สมควรแก้ไขเพิม่เตมิใหก้ำรนับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นเป็น
อ ำนำจของคณะรฐัมนตรทีี่จะพจิำรณำให้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด  จงึจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๗ 

*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของ 
ส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕๔๕ 

 

มำตรำ ๖๘  ในพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ให้แก้ไขค ำว่ำ “อธบิดกีรมกำรปกครอง” เป็น “อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น” 
และค ำว่ำ “อธบิดกีรมโยธำธกิำร” เป็น “อธบิดกีรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง” 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้ส่วนรำชกำรขึน้ใหม่โดยมี
ภำรกจิใหม่ ซึง่ไดม้กีำรตรำพระรำชกฤษฎกีำโอนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วน
รำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และ
เนื่องจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร  
รฐัมนตรผีูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืผูซ้ึ่งปฏบิตัหิน้ำทีใ่นส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่ 
โดยให้มกีำรแก้ไขบทบญัญตัิต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ ำนำจหน้ำที่ที่โอนไปด้วย ฉะนัน้ 
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตำมหลักกำรที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติและพระรำชกฤษฎีกำ
ดงักล่ำว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญตัขิองกฎหมำยให้สอดคล้องกบักำรโอนส่วนรำชกำร 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีควำมชดัเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไปค้นหำในกฎหมำย 
โอนอ ำนำจหน้ำทีว่่ำตำมกฎหมำยใดไดม้กีำรโอนภำรกจิของส่วนรำชกำรหรอืผูร้บัผดิชอบ
ตำมกฎหมำยนัน้ไปเป็นของหน่วยงำนใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมำย
ใหม้กีำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รฐัมนตร ีผูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืผูซ้ึ่งปฏบิตัหิน้ำทีข่องส่วน
รำชกำรให้ตรงกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำร 
ใหต้รงตำมภำรกจิทีม่กีำรตดัโอนจำกส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่รวมทัง้
ตดัส่วนรำชกำรเดมิทีม่กีำรยุบเลกิแล้ว ซึ่งเป็นกำรแก้ไขใหต้รงตำมพระรำชบญัญตัิและ  
พระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๘๔๖ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

 
๔๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 
๔๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๑๓ ก/หน้ำ ๔๑/๔ กุมภำพนัธ ์๒๕๔๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๘ 

มำตรำ ๖  ผูร้บับ ำนำญปกตหิรอืผูร้บับ ำนำญพเิศษเพรำะเหตุทุพพลภำพ ซึง่
ไดร้บับ ำนำญอยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหม้สีทิธไิดร้บับ ำเหน็จด ำรงชพี
ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ดว้ย 

 

มำตรำ  ๗  ให้รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรต ำม  
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีส่ภำวกำรณ์ทำง
เศรษฐกจิไดเ้ปลี่ยนแปลงไปมำก อนัมผีลกระทบต่อกำรด ำรงชพีของขำ้รำชกำรบ ำนำญ
ซึ่งไดร้บับ ำนำญรำยเดอืนในจ ำนวนทีค่งที ่ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรช่วยเหลอืผูร้บับ ำนำญให้
สำมำรถด ำรงชพีอย่ำงเหมำะสมและพอเพยีงกับเศรษฐกจิในปัจจุบนั สมควรก ำหนดให้
ผู้รบับ ำนำญมสีทิธขิอรบับ ำเหน็จด ำรงชพีจ ำนวนหนึ่งในระหว่ำงที่ยงัมชีวีติอยู่ โดยเงนิ
จ ำนวนทีไ่ดร้บัดงักล่ำวจะน ำไปหกัออกจำกบ ำเหน็จตกทอดซึ่งจะจ่ำยใหแ้ก่ทำยำทหรอื
บุคคลที่ผู้ร ับบ ำนำญได้แสดงเจตนำให้เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับตำมกฎหมำย เมื่อผู้ร ับ
บ ำนำญถึงแก่ควำมตำย รวมทัง้ก ำหนดใหร้ำชกำรส่วนทอ้งถิ่นหกัเงนิจำกเงนิประมำณ
กำรรำยรับในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีสมทบเข้ำกองทุนและแก้ไขเพิ่มเติม
องค์ประกอบคณะกรรมกำรกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นให้มี 
ควำมเหมำะสมยิง่ขึน้ดว้ย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้  

 

พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๖๔๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ กุมภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นต้นไป เวน้แต่มำตรำ ๕ ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑๔ กุมภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น
ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่มีกำรแก้ไข
เพิม่เติมพระรำชบญัญตัิบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยพระรำชบญัญตัิ
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร (ฉบบัที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้ขำ้รำชกำรผู้มสีทิธไิดร้บั
บ ำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพได้รับบ ำนำญพิเศษเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกบัภำวะเศรษฐกจิทีเ่ปลี่ยนแปลงไป และแก้ไขหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยบ ำเหน็จตก
ทอดให้แก่ทำยำทผู้มีสิทธิได้รบั เพื่อให้สำมำรถน ำเงินช่วยค่ำครองชีพผู้ร ับเบี้ยหวดั

 
๔๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๒๕ ก/หน้ำ ๑๐/๑๘ มนีำคม ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๕๑๙ 

บ ำนำญ (ช.ค.บ.) มำรวมค ำนวณได้ นอกจำกนี้ ได้มกีำรแก้ไขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัิ
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
(ฉบบัที ่๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อยกเลกิบทบญัญตัทิีเ่กี่ยวกบักำรใหผู้ร้บับ ำนำญปกตหิรอื
บ ำนำญตกทอดทีก่ระท ำควำมผดิถงึตอ้งโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำโทษจ ำคุกหรอืตกเป็น
บุคคลล้มละลำยทุจริตตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำยหมดสิทธิรับบ ำนำญปกติหรือ
บ ำนำญตกทอดนับแต่วนัมคี ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดเพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมแก่ผู้รบับ ำเหน็จ
หรอืบ ำนำญโดยเสมอกนั รวมทัง้ไม่กระทบสทิธขิองบุคคลทีส่ำมในเรื่องกำรรบับ ำเหน็จ
ตกทอด สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญัติเกี่ยวกับบ ำเหน็จบ ำนำญในพระรำชบญัญตัิ
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหส้อดคล้องกนั เพื่อใหข้ำ้รำชกำร
ส่วนท้องถิ่นไดร้บัสทิธปิระโยชน์เช่นเดยีวกบัขำ้รำชกำรประเภทอื่น  จงึจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รปูแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

 

๕๒๐ 

พระรำชบญัญตั ิ

บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

พ.ศ. ๒๕๑๖ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๙ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

เป็นปีที ่๒๘ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่ เ ป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ ำด้วยบ ำ เห น็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๑๖” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  

ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 

  

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๐/ตอนที ่๘๔/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๘/๑๓ กรกฎำคม ๒๕๑๖ 
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๕๒๑ 

มำตรำ ๔๒  ให้มกีองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครขึน้ เพื่อ
จ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญใหแ้ก่ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร โดยให้กรุงเทพมหำนครหกัเงนิ
งบประมำณรำยได้ประจ ำปีสมทบเขำ้เป็นกองทุนในอตัรำซึ่งกระทรวงมหำดไทยจะได้
ก ำหนดโดยกฎกระทรวงไม่เกนิรอ้ยละสำม และตัง้ประเภทเงนิน้ีไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีของกรุงเทพมหำนคร 

หำกในปีงบประมำณใดเงนิกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ตำมวรรคหนึ่ งไม่ เพียงพอต่อกำรใช้จ่ ำยส ำหรับบ ำ เหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ใหก้รุงเทพมหำนครจดัสรรเงนิงบประมำณเพื่อเพิม่เตมิใหเ้พยีงพอกบั
กำรใชจ้่ำยส ำหรบับ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครทีย่งัขำดอยู่ในปีนัน้ 

งบประมำณรำยได้ประจ ำปีตำมวรรคหนึ่ง และงบประมำณเพื่อเพิ่มเติมตำม
วรรคสอง ไม่รวมถงึงบประมำณรำยไดป้ระเภทพนัธบตัร เงนิกู้ เงนิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้หรอืเงนิ
อุดหนุน 

 

มำตรำ ๕  ใหโ้อนเงนิจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่รอ้ยละ
ยีส่บิของจ ำนวนเงนิทีม่อียู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั มำเป็นทุนประเดมิแก่กองทนุ
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๖  กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครใหร้วมถึงเงนิ
ดงักล่ำวต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) เงนิดอกผลทีเ่กดิจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(๒) เงนิทีม่ผีูอุ้ทศิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 

มำตรำ ๗  ใหม้คีณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรยีกว่ำ “คณะกรรมกำรกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร” ประกอบด้วยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
เป็นประธำนกรรมกำร ปลัดกรุงเทพมหำนคร รองปลัดกรุงเทพมหำนคร ผู้แทน
กระทรวงกำรคลงั และผู้แทนกระทรวงมหำดไทย เป็นกรรมกำรมีอ ำนำจควบคุมและ
ด ำเนินกำรเกีย่วกบัเงนิกองทุนรวม ตลอดจนหำดอกผลจำกกองทุนนี้ ทัง้นี้ตำมระเบยีบที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 
๒ มำตรำ ๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๕๒๒ 

 

มำตรำ ๘๓  ใหน้ ำกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่มำใช้
บงัคบัแก่ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครโดยอนุโลม เวน้แต่ พระรำชบญัญตันิี้จะไดบ้ญัญตัิ
ไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๙  เมื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ได้รบัมอบหมำยจำกผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ได้รับเรื่องรำวขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญแล้ว ให้รีบตรวจสอบน ำส่งให้ถึงผู้ว่ำรำชกำร
กรุ ง เทพมหำนครภำยในก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันรับ แล ะเมื่ อผู้ว่ ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครไดร้บัเรื่องรำวดงักล่ำวแล้ว ให้รบีพจิำรณำสัง่ภำยในก ำหนดหกสบิวนั
นับแต่วนัรบั ทัง้นี้เวน้แต่ควำมล่ำชำ้เป็นเพรำะควำมผดิของผูข้อเอง หรอืในกรณีจ ำเป็น
อย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๑๐  กำรนับเวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญของขำ้รำชกำร 
หรือของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่โอนมำเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ให้นับเวลำ
รำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร
หรอืกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่แลว้แต่กรณีทีใ่ชอ้ยู่ในวนัโอน
รวมเป็นเวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญตำมพระรำชบญัญตันิี้ดว้ย 

 

มำตรำ ๑๑  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัิ
นี้ และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

จอมพล ถนอม  กติตขิจร 

นำยกรฐัมนตร ี

 
๓ พระรำชบญัญัตบิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครฯ มไิด้บญัญัติเรื่องกำรบอก

เลกิรบับ ำนำญเพื่อขอต่อเวลำรำชกำรเอำไว้ จงึต้องน ำมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มำใช้บังคับแก่ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครด้วยโดยอนุโลม 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๓/๒๕๑๙) 
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๕๒๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คือ โดยที่ได้มกีฎหมำย 
ว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแล้ว  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบญัญัติ
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกนั 
 

พระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่ในปัจจุบนั
กรุงเทพมหำนครมีรำยจ่ำยส ำหรบับ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครเพิม่ขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง จนท ำให้เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครไม่
เพยีงพอกบักำรจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญใหแ้ก่ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร และกฎหมำยว่ำ
ด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครไม่มีบทบัญญัติที่ก ำหนดให้
กรุงเทพมหำนครจดัสรรเงนิงบประมำณเพิม่เตมิเพื่อให้เพยีงพอกบัรำยจ่ำยดงักล่ำวได้  
ดังนั ้น เพื่อให้เกิดสภำพคล่องในกำรบริหำรกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร สมควรก ำหนดให้กรุงเทพมหำนครสำมำรถจดัสรรเงินงบประมำณ
เพิม่เตมิใหเ้พยีงพอกบักำรใชจ้่ำยส ำหรบับ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครได ้ 
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

 
๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๗๑ ก/หน้ำ ๑๑/๑๖ สงิหำคม ๒๕๕๙ 

 


