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พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ. ๒๕๔๐

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้เว้ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็น'ปีที่ ๕๒ ในรัชกาลป้จจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจึงหวัด

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ิ ึ้นไว่โดยคํา
แนะน่าและยินยอมของรัฐสภา
ให้ตราพระราชบัญญัตข

ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตน
ิ เี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจึงหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐”

มาตรา ๒®

ี้ ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัตินให้

มาตรา ๓

ให้ยกเลิก

เป็นด้นไป

(๑)

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจึง้หวัด พ.ศ. ๒๔๙๘

(๒) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจึงหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙
(๓) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙

(๔)

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจึง่หวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖

(๕)

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจึง์หวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙

(๖)

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐

(๗) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจึง์หวัด (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑

(๘) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจึงหวัด (ฉบับที, ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑

(๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕
(๑๐) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑

(๑๑) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจึง์หวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓
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มาตรา ๔

สั่งใดที,อ้างถึงผูว่้ าราชการ
บทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคํา

จังหวัด ในฐานะผูป้ กครองบังคับบัญชาข้าราชการส่วนจ้ง์หวัด ข้าราชการส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สั่งนั้นอ้างถึงนายกองค์การ
หรือ สภาจังหวัด ให่ถึอว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคํา
บริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงหวัด

ิ ี้
ตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ แล้วแด,กรณี ทั้งนี้ เท,าทึ่ใม,ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตน

หน้าทีข่ อง
สั่งใดได้กําหนดให้เป็นอํานาจ
บทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคํา

้ หารห้องถิ่น ให่ถอว่านายกองค์การ
ผูว่้ าราชการจ้งหวัดในฐานะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าผูบริ

บริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจ
หน้าทีเ่ ซ่นว่านั้นเท่าทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕

ิ ี้
ในพระราชบัญญัตน

“จังหวัด”

หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้
“อําเภอ”หมายความว่า อําเภอ

หมายความรวมถึงกิ,งอําเภอ
ด้วย

่ ฏิบัตกิ ิจการขององค์การบริหาร
“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ข้าราชการทีป

กําหนดขึ้น

ส่วนจ้งหวัดและได้รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและตําแหน่ใง'นงบประมาณทีอ
่ งค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัด

“ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา

กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนห้องถิ่นอื่นที่มกี ฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ิ ี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรัู้ กษาการตามพระราชบัญญัตน
มาตรา ๖

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให่ใข้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗

ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดและนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ี้ รือ
หน้าทีต
่ ามทีบ
่ ัญญัตไิ วํในพระราชบัญญัตินห
และ มีอํานาจ

ตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๘

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนห้องถิ่น

เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด

๐
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หมวด ๒
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มาตรา

๙๒

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจํง์หวัด

ซึ่ง มาจากการเลือกตั้งของประชาซนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ผู้มีสท
ิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาซิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้อง

ไม่เป็นผูที้ ,พ้นจากตําแหน่สงมาซิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ
้ ริหารท้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารท้องถิ่น รองผูบ
้ ริหารท้องถิ่น

ี ่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทาง อ้อมในสัญญาหรือกิจการ
เลขานุการหรือทีป่ รึกษาผูบริ
้ หารท้องถิ่น เพราะเหตุมส
ที,กระทํกัาบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาซิก สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์จํานวนราษฎรแต่ละจังหวัด

ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรทีป
่ ระกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มกี ารเลือกตั้ง จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน

ี ารเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสีค่ น
ให้มก

จังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม,เกิน

หนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจํงหวัดได้สามสิบคน จํง์หวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านคน
แต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน ให้มก
ี ารเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัดได้สามสิบหกคน จังหวัดใด

มีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคน ให้มกี ารเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

่ ิบสองคน จํง้หวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไต่สีส
่ ิบแปดคน
ไต่สีส

ในอําเภอ
หนึ่งให้มกี ารเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หนึ่งคนเมื่อรวมจํานวน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจํง่หวัดจากแต่ละอําเภอ
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจํง์หวัดยังไม่เป็น
แล้ว จํานวน

ไปตามเกณฑ์ตามวรรคสามให้ดําเนินการดังนี้ เอาจํานวนสมาซิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่ง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะพึงมีไต่ไปหารจํานวนราษฎรทั้งจังหวัด ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้ถือเป็นเกณฑ์สําหรับ
คํานวณสมาซิก

อําเภอ
นั้นมีสมาซิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจํง์หวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนแล้วให้เอาผลลัพธ์ดังกล่าวหักออกจากจํานวนราษฎรของอําเภอ
นั้น เหลือเท่าใด
ให้ถือเป็นจํานวน
นั้นในการพิจารณาเพิ่มสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจํง์หวัดที,ยังขาดจํานวนอยู่
ราษฎรของอําเภอ
สภาองค์การบริหารส่วนจํง์หวัดเพิ่มขึ้น โดยอําเภอ
ใดมีจํานวนราษฎรมากทีส่ ุดให้

และให้กระท่าดังนีต่
้ อ ๆ ไปจนได้สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบจํานวน

มาตรา ๑๐ อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจํง้หวัดมีกําหนด
ี ับแต่วันเลือกตั้ง
คราวละสี่ปน
สมาซิกภาพของสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง

b

มาตรา ๙ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๑๑“ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสินสุดลงเมื่อ

(๑)

ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผูว่้ าราชการจังหวัด
(๔)

ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มเี หตุอันสมควร

(๕)

เป็นผู้มีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที,องค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัดนั้น

(๖)

ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ วรรคสอง

เป็นคู,สัญญาหรือในกิจการทีก
่ ระทําให้แก,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
จะกระทํา

(๗) สภา องค์การบริหารส่วน จังหวัด มี มติให้พ้น จาก ตําแหน่ง
โดยเห็นว่ามีความประพฤติ

ในทาง ที,จะน่ามาซึ่งความเสือมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก,องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระทํกาาร
อันเสือมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวน

ไม,น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งหมดเท่าที่มีอยู,เข้าชื่อเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และ มติดังกล่าวต้อง มีคะแนนเสียงไม,น้อยกว่าสามในสีของจํานวน
สมาชิก

ยู, ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสินสุดลงนับแต่วันทีส่ ภาองค์การบริหาร

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอ
ส่วนจังหวัดมีมติ

(๘) ราษฎรผู้มีสท
่ อง
ิ ธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจํานวนไม,น้อย กว่าสามในสีข

จํานวนผู้มีสิทธิเสือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูเ้ ดไม,สมควรดํารง

ตําแหน่ต่
งอไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารห้องถิ่น

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูเ้ ดสินสุดลงตาม (๔)

(๕) หรือ (๖) ให้ผู้วำราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คํา
วินิจฉัยของผูว่้ าราชการจํง์หวัดให้เป็นทีส่ ุด

ในกรณีทสี่ มาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสินสุดตาม (๘) พร้อมกันทั้งหมด
ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มาตรา ๑๒ ก่อนเข้ารันหน้าทีส่ มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตนในทีป
่ ระชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัตต
ิ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะชื่อสัตย์ สุจริต

และปฏิบัตห
ิ น้าทีเ่ พื่อประโยชน์ของประซาซน”
มาตรา ๑๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นผูแ้ ทนของปวงชนในเขต องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนั้น และต้องปฏิบัตห
ิ น้าทีต่ ามความเห็นของตนโดยบริสท
ุ ธเจ ไม่อยูใน
่ ความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมายใด ๆ
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มาตรา

๑๔๔

เมื่อตําแหน่สงมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะถึงคราวออกตาม

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มกี ารเลือกตั้งสมาชิก
เ ทีงว่ ่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้5สมาชิกสภาท้องถิ่นห่รือผูบริ
ทนตําเหน่
สภาองค์การบ่ริหารร์ก่นจ้งหวัดขึ้นเเ
้ หารท้องถิ่น
มาตรา

๑๕๕

เมื่อตําแหน่สงมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจาก

ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ี าร
ให้มก

แห,น่งทีว่ ่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแทนตํา

หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
งด้เพียงเท่าอายุ
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยูใน
่ ตําแหน่ไ

ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๑๖ เมื่อมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน ให้บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ อําเภอ
ทถี่ ูกยุบหรือถูกรวมเข้าไวไน
การปกครองของจังหวัดใดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสินสุดลง
ตามมาตรา

๑๑
มาตรา ๑๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิก สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน
มาตรา

๑๘๖

ประธาน สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธาน สภา องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดดํารง
ตําแหน่จ
งนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นอกจากการพ้นจากตําแหน่ต
งามวรรค หนึ่ง ประธาน สภา องค์การบริหารส่วน จังหวัด และ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่งเมื่อ

(๑)

ลาออก โดยยื่นหนังลือลาออกต่อผูว่้ าราชการจังหวัด

(๒) สินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตําแหน่ตามมาตรา
๗๙
ง

(๔)

สภา องค์การบริหารส่วน จังหวัด มีมดิให้พ้น จาก ตําแหน่งโดยเห็นว่ามีความประ พฤติ

ในทาง ที,จะน่ามาซึ่งความเสือมเสืยหรือก่อความไม,สงบเรียบร้อยแก'องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระท่าการ
อันเอือ่ มเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งหมดเท่าที่มี อยูเ่ ข้าซื่อเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม,น้อยกว่าสามในสีของจํานวน
สมาชิกสภา

ยู, ทั้งนี้ให้พ้นจากตําแหน่นังบแต่วันทีส่ ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอ
๔
4

๖

มาตรา ๑๔ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แก่ไทเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๘ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ในกรณีตามวรรคสอง

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดทีไ่ ด้รับเลือกใหม่อยูใน
ของผูซงตนแทน
ง
่ ตําแหน่ตามวาระ
รงตําแหน่ประธาน
สภา องค์การบริหาร
งาม (๓) จะตํา
ง
ผูซ
้ ึ่งรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตําแหน่ต
ส่วน จังหวัด

หรือรองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อีกไม,ได้ตลอด อายุของ สภา องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนั้น

มาตรา ๑๙ เมื่อตําแหน่ประธาน
ง
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ี ารเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรอง
ให้มก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณีแทนตําแหน่ท
งวี่ ่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่ง

นั้นว่างลง
มาตรา ๒๐ ประธาน สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าทีต
่ ําเนินกิจการของ สภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และตําเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าทีช
่ ่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติการตามหน้าทีแ่ ละกระทํกาิจการตามทีป่ ระธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย

ในกรณีทป
ี่ ระธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อยู่หรือไม,สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้

ให้

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนทีห
่ นึ่งปฏิบัตห
ิ น้าทีแ่ ทน และในกรณีทปี่ ระธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที,หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้

ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที,สองปฏิบัตห
ิ น้าทีแ่ ทน

มาตรา ๒๑ เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทั้งสองคนไม,อยูใน
่ ระชุม ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกกันขึ้นเองเป็นประธาน
่ ทีป

ในที,ประชุมสําหรับ
การประชุมคราวนั้น

มาตรา ๒๒ ในปีหนึ่งให้มสี มัยประชุมสามัญสองสมัย
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การ
ผูว่้ าราชการจังหวัดต้องกําหนด

บริหารส่วนจ้ง่หวัดครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด๙
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด

สมัยประชุมสามัญให้มก
ี ําหนด
สีสิบห้าวัน

แต่ถ้ามีกรณีจําเป็นให้ประธาน สภา องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจําเป็นครั้งละไม,เกินสิบห้าวัน

การปีดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกําหนดเวลาสืสิบห้าวันจะกระทํม
าไิ ด้
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กรณีทสี่ ภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มกี ารประชุมครั้งแรกได้ตามกําหนดเวลา

ในวรรคสองหรือมีการประชุมแด,ไม,อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ผูว่้ าราชการจังหวัดอาจ
สั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด๘
เสนอรัฐมนตรีให้มีคํา

่ ระชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
มาตรา ๒๓๙ การประชุมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ให้ทีป
ส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มาตรา ๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผูเ้ รียก

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปีดและปีดการประชุม
ในกรณีที่ใม่มปี ระธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขดการประชุม

ไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดเป็นผูเรี
้ ยกประชุมและเป็นผู้เปีดและ

มาตรา ๒๕ เมื่อเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธาน สภา
องค์การบริหารส่วนจํง์หวัด อาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสมัยวิสามัญก็ได้ หรือนายก องค์การ

สมาชิก
บริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน

ยู, อาจท่าคําร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้เปีด

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอ

การประชุมสมัยวิสามัญได้
วรรคสอง (ยกเลิก)๑๐

ในกรณีทนี่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจํง้หวัด

ท่าคํา
ร้อง

ขอให้เปีดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ ให้ประธาน สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจํง์หวัดสมัยวิสามัญภายในลิบห้าวันนับแด,วันทีไ่ ด้รับคํา

ี ําหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออก
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มก

ไปอีกต้องได้ร้นความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเลืยงไม,น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ และให้ขยาย ออกไปได้อีกไม,เกินเจ็ดวัน
มาตรา ๒๖ ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบทีก่ ระทรวง

มหาดไทยกําหนด
มาตรา ๒๗ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคราว ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ยู,จึงจะเป็น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอ
ส่วนจังหวัด มาประชุมไม,น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
องค์ประชุม

๘

มาตรา ๒๒ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

๙

มาตรา ๒๓ แกํไช เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้นให้ถีอเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ทมี่ ี'บัญญัตใิ ว้

เป็น อย่างอื่นในพระราชบัญญัตน
ิ ี้

รกสภาองค์การบรึหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน

สมา

เท่ากันให้ประธานในที,ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข
้ าด

ถ้ามีคะแนนเสียง

มาตรา ๒๙ การปรึกษาหารือในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นกิจการเกี่ยวกับอํานาจ

หน้าทีข่ อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ ห้ามปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจ
หน้าที่
มาตรา ๓๐ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นการเปีดเผยตามลักษณะทีจ่ ะไต้

กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แด,การประชุมลับย่อมมีไต้เมื่อนายก
ไม,น้อยกว่าหนึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกันมีจํานวน
ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้งมาประชุมร้องขอ

มาตรา ๓๑®®ในทีป
่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนจํง่หวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีสิทธิตั้งกระทูถ้ ามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจ้งหวัดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับ
งานในหน้าทีไ่ ต้

แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิทจ
ี่ ะไม่ตอบ

เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปีดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญ
ขององค์การปริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๓๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจัง่หวัดให้ผูว่้ าราชการจังหวัดชีแ้ จงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าทีข่ องราชการส่วนภูมิภาค
และให้หั]หน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึ้งมาปฏิบัตห
ิ น้าทีใ่ นเขตจังหวัด

ชีแ้ จงข้อเท็จจริงใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าทีไ่ ต้ ทั้งนี้ ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการดังกล่าว

ชีแ้ จงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรกัใต้
ถามเมื่อเห็นว่า
ี่ ะไม,ตอบคํา
ผูว้ ่าราชการจังหวัด หรือหัว หน้าหน่วยงานราชการย่อม มีสิทธิทจ
ข้อเท็จจริง นั้นเป็นเรื่องทีเ่ กี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หรือเกี่ยวกับนโยบายของการบริหารราชการส่วน กลาง

ทีย่ ังโม,สมควรเขดเผย

มาตรา ๓๓ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป็นคณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลขึ้ง มิไต้เป็นสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็น
คณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระทํก
าิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูใ่ นวงงานของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ทั้งนีก
้ ิจการหรือการสอบสวนดังกล่าวต้อง มิใช่

เป็นเรื่องทีส่ มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามมาตรา ๓๒
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าภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญประจํส

หน้าทีใ่ ห้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัตชิ ั่วคราวตามมาตรา ๕๗
ชุดหนึ่งเพื่อทํา
มาตรา ๓๔ การประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการ

สามัญประจํสาภาองค์การบริหารส่วนจึง์หวัดตามมาตรา ๓๓ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม,น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหํใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจึงหวัดโดยอนุโลม
หมวด ๓
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มาตรา ๓๕®๒ ให้องค์การบริหารส่วนจํง่หวัดมีนายกองค์การบริหารส่วนจํง่หวัดคนหนึ่งซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารห้องถิ่น

มาตรา ๓๕/

๑๑๓ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมี

คุณสมบัตแิ ละไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบริ
้ หารห้องถิ่นและ
ต้องมีคุณสมบัตแ
ิ ละไม่มลี ักษณะต้องห้ามดังต่อไปนีด้ ้วย
(๑)

มีอายุไม่ตั้ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

(๒)

สําเร็จ
การสีกษาไม่ตากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจึงหวัด สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจึง์หวัด ผูบ
้ ริหารห้องถิ่น

หรือสมาชิกรัฐสภา

(๓) ไม่เป็นผูที้ ,พ้นจากตําแหน่สมาชิ
กสภาห้องถิ่น คณะผูบ้ ริหารห้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารห้องถิ่น
ง

รองผูบ้ ริหารห้องถิ่น เลขานุการหรือที,ปรึกษาผูบ้ ริหารห้องถิ่น เพราะเหตุมสี ่วนไต้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทาง อ้อม

ในสัญญาหรือกิจการทีก
่ ระทํกัาบองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ยังไม,ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๓๕/๒®๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดํารง
ตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมี
ระยะการดํารง
ี ับแต่วันเลือกตั้ง
ตําแหน่ค
งราวละสีปน
มาตรา ๓๕/๓®๕

นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจแต่งตั้งรอง นายก องค์การบริหาร

ส่วนจึงหวัด ซึ่ง มีใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจึง์หวัดเป็นผูช่
้ วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหาร

ที'นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายไต้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ส่วนจึงหวัดตาม
*๒
®"

มาตรา ๓๕ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจึงหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๕/ ๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจึงหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

*๙

มาตรา ๓๕/๒ แกํไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจึงหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒

’๕

มาตรา ๓๕/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจึงหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๑) ใน กรณี ที่ สภา องค์การบริหารส่วน จังหวัด มีสมาชิก สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สีส่ ิบแปดคน

่ น
ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัดไดไม,เกินสีค
(๒) ใน กรณี ที่ สภา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด มีสมาชิก สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

่ ิบสองคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต่ไม่เกินสามคน
สามสิบหกคนหรือสีส
(๓) ใน กรณี ที่ สภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด มีสมาชิก สภา องค์การบริหารส่วน จังหวัด

ยี่สิบสีค่ นหรือสามสิบคน

ให้แต่งตั้งรองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดไต่ไม่เกินสองคน

นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจแต่งตั้งเลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

ทีป่ รึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จํานวนรวมกันไม่เกิน
ห้าคน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัตแ
ิ ละไม,มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/ ๑
มาตรา ๓๕/๕®๖

ก่อนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ารับหน้าทีใ
่ ห้ประธาน สภาองค์การ

บริหารส่วนจัง่หวัดเรียกประชุมสภาองณ์ฑรบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบาย

ี ารลง มติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มก

ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรณีทไี่ ม,มีผดํ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การ
ตําแหน่ประธาน
ง
ู้ ารง
บริหารส่วนจังหวัดหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกยุบตามมาตรา ๒๒ วรรคหก หากมีกรณีทส
และ
ี่ ําคัญ

จําเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นซาไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของราชการหรือราษฎร นายก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจะดําเนิน
การไปพลางก่อนเท่าทีจ
่ ําเป็นก็ไต้เมื่อไต้มกี ารเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แล้วให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายโดยไม่มกี ารลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มกี ารเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กระทํา
โดยเปีดเผย โดยนายก

องควักรบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดท่านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทุกคนทีม่ าประชุมด้วย
หากนายกองควักรบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้
ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัด แจ้งให้นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท่านโย บาย แจ้งเป็นหนังลือส่งให้สมาชิก สภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนภายในเจ็ดวัน

โดยให้น่าวิธกี ารแจํง์คํา
สั่งทางปกครองเป็นหนังลือตามกฎหมาย

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครองมาใข้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนีใ้ ห้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ว่าด้วยวิธป
ไต้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
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รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิ านตามนโยบายทีไ่ ด้แถลงไว้
ให้นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น

ประจํทาุกปี

แถลง นโยบายของ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายงานแสดงผลการปฏิบัตงิ าน
คํา

ตามนโยบายให้ประกาศไว้เดยเปีดเผย ณ ทีท
การองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
่ ํา

มาตรา ๓๕/๕®๗ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)

กําหนด
นโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัตเิ กี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

และที่'ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔)

วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๖)

ิ แี้ ละกฎหมายอื่น
ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นตามทีบ่ ัญญัตไิ ว้เนพระราชบัญญัตน

มาตรก ๓๖®๘
(๑)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่งเมื่อ

ถึงคราวออกตามวาระ

(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผูว่้ าราชการจังหวัด

(๔) ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะด้องห้ามตามมาตรา ๓๕/ ๑
(๕)

กระทํกาารฝ่าปีนมาตรา ๔๔/๓ (๑) หรือ (๒)

(๖)

๔๔/๓ (๓) มาตรา ๕๕ วรรคห้ไ หรือมาตรา ๗๙
ง
รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตําแหน่ตามมาตรา

พิพากษาถึงทีส่ ุดให้จํา
ถูกจํา
คุกโดยคํา
คุก
(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี
ของจํานวน
ตําแหน่ต่
งอไป
ผู้มีสท
ื ธิเลือกตั้งที,มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม,สมควรดํารง
(๗)

ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบริ
้ หารห้องถิ่น

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕)
ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว

คําวินิจฉัยของผูว่้ าราชการจังหวัดให้เป็นที,สุด

ในระหว่างทีไ่ ม่มนี ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัตห
ิ น้าที่
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าทีจ
่ ําเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด

*๗

มาตรา ๓๕/ ๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

8๘

มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๓๗®๙ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง

(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีคํา
สั่งให้พ้นจากตําแหน่ง

(๓) ตาย
(๔)

ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๕)

ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/ ๑

(๖)

๔๔/๓

กระทํกาารฝ่าแนมาตรา

พิพากษาถึงทีส่ ุดให้จํา
ถูกจํา
คุกโดยคํา
คุก
(๘) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตําแหน่ตาม
ง มาตรา ๗๙
(๗)

ให้น่าความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดยอนุโลม
มาตรา ๓๗/๑๒๐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัด และทีป่ รึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่งเมื่อ

(๑)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง

(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีคํา
สั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
(๓) ตาย

(๔)
(๕)
(๖)

ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจัง่หวัด

กระทํกาารฝ่าแนมาตรา

๔๔/๓

พิพากษาถึงที,สุดให้จํา
ถูกจํา
คุกโดยคํา
คุก

ให้น่าความในวรรค สองของ มาตรา ๓๖ มาใช้บังคับกับกรณีเลขานุการนายก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและทีป
่ รึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม

มาตรา ๓๘๒®

(ยกเลิก)

มาตรา ๓๙๒๒

ให้นายก องค์การบริหารส่วน จังหวัด ควบคุมและรับผิดชอบใน การ บริหาร

ราชการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมาย และเป็นผูบ
้ ังคับบัญชาช้าราชการและลูกจ้าง องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด

*๙
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มาตรา ๓๗ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๗/ ๑

เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒0

มาตรา

๒®

มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๒

มาตรา ๓๙ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ี ลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง
ให้มป

เป็นผูบ้ ังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจ
หน้าทีอ่ ื่นตามที,มีกฎหมายกําหนด
หรือตามทีน่ ายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

หน้าทีใ่ นการสั่งหรือการปฏิบัตริ าชการของรองนายก องค์การบริหาร
มาตรา ๓๙/๑๒๓ อํานาจ

ส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามที,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย

ในกรณีทน
ี่ ายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจปฏิบัตห
ิ น้าทีไ่ ด้ ให้รองนายก องค์การบริหาร

ที,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดไว้เป็นผูรั้ กษาราชการแทน ถ้าไม่มรี องนายกองค์การ
ส่วนจังหวัดตามลําดับ
บริหารส่วนจังหวัดหรือมีแต่ไม,อาจปฏิบัตห
ิ น้าทีไ่ ด้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผูรั้ กษาราชการแทน

ในกรณีที่มกี ฎหมาย กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ

หรือคํา
สั่งใด

แต่งตั้งให้นายก องค์การ

หน้าที่อย่างใด ให้ผรู้ ักษาราชการแทนทํา
หน้าทีก
่ รรมการหรือ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจ

มีอํานาจ
หน้าทีเ่ ซ่นเดียวกับนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัตริ าชการทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ิ รือคํา
จะพึงปฏิบัตห
ิ รือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัตห
ในเรื่องใด

ถ้ากฎหมาย

กฎ ระเบียบ

คําสั่งนั้น

ิ รือ
ข้อบังคับ ข้อบัญญัตห

หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น

ไม,ได้กําหนด
ในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบอํานาจโดยทําเป็น

หนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผูป้ ฏิบัตริ าชการแทนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ได้
แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจํงหวัดหรือรองปลัด องค์การบริหารส่วนจํง์หวัดปฏิบัตริ าชการแทน ให้ทําเป็น

คําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ

ภายใต้การกํากับ
การปฏิบัตริ าชการแทนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคสืด้องกระทํา

ดูแลและกรอบนโยบายทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดไว้
มาตรา ๔๐

ให้นายก องค์การบริหารส่วน จังหวัด รอง นายก องค์การบริหารส่วน จังหวัด

ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัตไิ ด้

ที,เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแด,วันที'มีการ
าวามผิดได้ชําระ
เมื่อผูกระทํ
ปรับตามจํานวน
ค
คํา
้

เปรียบเทียบ

ี ิจารณาความอาญา
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพ
มาตรา

๔๑๒๔ (ยกเลิก)

๒”

มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๔

ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตอ

กฎหมาย
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มาตรา

๔๒๒๕

(ยกเลิก)

มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์แก,กิจการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายก องค์การบริหาร
ส่วน จังหวัด อาจขอยืมตัวข้าราชการ

พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ

หน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัตริ าชการชั่งคราวโดยมีกําหนดเวลาไต้ โดยเสนอเรื่องต่อผูว่้ าราชการจังหวัด
เพื่อพิจารณาท่าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดของผูน้ ั้นก่อนและเมื่อหมดความจําเป็นแล้วให้รบ
ื ส่งตัวผูน
้ ั้น

คืนตันสังกัด
ให้ถือว่าผูซ
หน้าทีเ่ สมือนเป็นข้าราชการ
้ ึ่ง มาช่วยราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด มีอํานาจ

องค์การบริหารส่วน จังหวัดตามพระราชบัญญัตินโดย
ี้ ไม่ขาด จากสถานภาพเติมและคงได้รับเงินเดือน ทาง

ตันสังกัดเติม
มาตรา ๔๔ ใน การปฏิบัตห
่ ามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ิ น้าทีต

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๔๔/๑๒๖

นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หรือผูซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ มีสิทธิ
แถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าทีข
่ องตนต่อทีป
่ ระชุม แต่ไม่มสี ิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มาตรา ๔๔/๒๒๗

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนไม,น้อยกว่าหนึ่งใน สามของ

จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู' มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปีด อภิปรายทั่วไป
ในทีป่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นใน'ปืญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจัง่หวัดโดยไม่มกี ารลงมติ

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจํง่หวัด และให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกําหนด
วันสําหรับ
การอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช่ากว่าสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ไต้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ

การขอเปีดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะท่าไต้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง

104
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มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๔/ ๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๔๔/๓๒๘

นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัดและที,ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจ้ง้หวัดต้องไม่กระทําการอย่างใด
อย่างหนงดงตอ

เบน

(๑) ดํารง
่ ื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ตําแหน่หรื
ง อปฏิบัติหน้าทีอ

่ ํารง
ตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมาย
แหน่งทีด
เว้นแต่ดํา
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

นอกเหนือไปจากทีส่ ่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัตก
ิ ับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีสว่ นไต้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

เป็นคู,สัญญาหรือในกิจการทีก่ ระทํใาห้แก'องค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัดนั้นหรือทีอ่ งค์การบริหารส่วนจ้งหวัดนั้นจะกระทํา

ี่ ุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไต้รับเบี้ยหวัด บําเหน็จ
บทบัญญัติมาตรานี้มิให่ใช้บังคับกับกรณีทบ

บํานาญเงินปีพระบรมวงศานุวงค์หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีทบ
ี่ ุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่ง รับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใด เนื่องจากการดํารง
ตําแหน่ก
งรรมาธิการของรัฐสภา

่ กี ฎหมาย
วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาห้องถิ่นอื่น หรือกรรมการทีม
แหน่ง
บัญญัตใิ ห้เป็นโดยดํา

สภาผู้แทนราษฎร

หมวด ๔

อํานาจ
หน้าทีข
่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน้าทีด
่ ําเนิน
กิจการภายในเขตองค์การบริหาร
มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจ
ส่วนจงหวัด

ดังต่อไปบี้
(๑)

ตราข้อบัญญัตโิ ดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย

(๒) จัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบ ทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนด
(๓) สนับสนุนสภาตําบล
และราชการส่วนห้องถิ่นอื่นในการพัฒนาห้องถิ่น
(๔)

และราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัตห
ิ น้าทีข่ องสภาตําบล

(๕)

และราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก,สภาตําบล

(๖)

อํานาจ
หน้าทีข่ องจังหวัดตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘

เฉพาะภายในเขตสภาตําบล

ดูแล และบํารุรงักษาทรัพยากรธรรมชาติและถิ่งแวดล้อม
(๗ ทวิ),',๙ บํารุรงักษาติลปะ จารีตประเพณี ภูมบ
ี ญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ิ ญ

(๗) คุ้มครอง

10๘

มาตรา ๔๔/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

h๙

มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

กฎหมาย
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(๘)
ส่วนจังหวัด

จัดทํา
หน้าทีข่ องราชการส่วนท้องถิ่นอื่นทีอ่ ยูใ่ นเขตองค์การบริหาร
กิจการใด ๆ อันเป็นอํานาจ

และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหาร

ทําทั้งนี้ ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง

ส่วนจังหวัดจัด

(๙)

จัดทํา
กิจการอื่นใดตามทีก
ี้ รือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็น
่ ําหนดไวไนพระราชบัญญัตินห

อํานาจ
หน้าทีข่ อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน้าทีใ่ ดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การ
บรรดาอํานาจ

บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัตไิ ด้ ทั้งนี้ ตามทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๕/

๑๓๐

หน้าทีข
่ อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไป
การปฏิบัตงิ านตามอํานาจ

เพื่อประโยชน์สุขของประชาซน โดยใซวธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึถงึง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัตงิ านและการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ี ารทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
ว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธก
มาตรา ๔๖

กิจการใด ๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจจัดทํา

ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ทีอ
่ ยูน
่ อกเขตจังหวัดได้
ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

หน้าทีข่ องราชการ
อันเป็น อํานาจ

เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการ

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ ําหนด

ในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๗

หน้าที่
กิจการใด เป็นกิจการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พึงจัด ทํา
ตามอํานาจ

ถ้า องค์การบริหารส่วน จังหวัดไม่จัดทํา
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจ

มืดสําั่งให้ราชการ

ส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดทํา
กิจการนั้นได้

ในกรณีทรี่ าชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดทํา
กิจการตามวรรคหนึ่งให้คิดค่าใช้จ่าย
และค่าภาระต่าง ๆ ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
มาตรา ๔๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจให้บริการแก'เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น โดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ
มาตรา ๔๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจมอบให้เอกชนกระทํก
าิจการซึ่ง อยูใน
หน้าที่
่ อํานาจ

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนทีเ่ กี่ยวข้องแทน องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผูว่้ าราชการจังหวัดเสียก่อน
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ี าร และเงื่อนไขในการให้กระทํกาิจการตามวรรคหนึ่ง
หลักเกณฑ์ วิธก

ให้เป็นไปตามระเบียบ

ทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
สิทธิในการกระทํกาิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได้
มาตรา ๕๐ การดําเนิน
กิจการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีลักษณะ เป็น การพาณิชย์

่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
อาจทํา
ได้เดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบทีก
มาตรา ๕๑ ข้อบัญญัตจิ ะตราขึ้นไดไนกรณี ตังต่อไปนี้

(๑)

่ ําหนดไว้ไน
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป ตาม หน้าที่ของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ทีก

พระราชบัญญัตน
ิ ี้

(๒) เมื่อ มีกฎหมาย บัญญัตใิ ห้องค์การบริหารส่วน จังหวัด ตราข้อบัญญัติ หรือให้มี อํานาจ
ตราข้อบัญญัติ
(๓) การดําเนิน
การพาณิชย์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๕๐

ในข้อบัญญัตจิ ะกําหนดโทษผูล้ ะเมิดข้อบัญญัตไิ ว้ด้วยก็ได้

จําคุกเกิน

โทษ
แต่ห้ามมิให้กําหนด

หกเดือนและหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่น

ิ ะเสนอได้ก็แต่โดยนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
มาตรา ๕๒๓® ร่างข้อบัญญัตจ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หรือราษฎรผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับ

ิ ้องถิ่น
การเข้าซื่อให้สภาห้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัตห
รับรองของนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การเสนอร่างข้อบัญญัตเิ กี่ยวกับการเงินจะต้องมีคํา

ี ติเห็นชอบด้วย
มาตรา ๕๓“๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีส่ ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มม

ิ ั้นให้ผูว่้ าราชการจังหวัดพิจารณา
กับร่างข้อบัญญัตใิ ด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตน
ผูว่้ าราชการจังหวัดต้อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธาน สภา
่ ด้รับร่างข้อบัญญัตินั้น ถ้าผูว่้ าราชการจังหวัดไม,พิจารณา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ

ิ ั้น
่ ําหนดให้ลือว่าผูว่้ าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตน
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก

ในกรณีที่ผวู่้ าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตติ ามวรรคหนึ่ง ให้ส่ง,นายกองค์การบริหาร
ิ ั้น
ิ ่อไป แต่ถ้าผูว่้ าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างข้อบัญญัตน
ส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัตต
พร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาใหม่ ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติ

ยืนยันตามร่างข้อบัญญัตเิ ติมด้วยคะแนนเสียงไม,น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทั้งหมด เท่าที,มีอยู่

ให้ประธานสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัด ส่งร่าง ข้อ บัญญัตินั้นให้นายก องค์การบริหาร

ิ ละแจ้งให้ผวู่้ าราชการจังหวัด ทราบต่อไป แต่ถ้าสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลงนามใข้บังคับเป็นข้อบัญญัตแ
๓®
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ส่วนจังหวัดไม่ยืนยันภายในสามสิบวัน

นับแต่วันทีไ่ ด้รับร่างข้อบัญญัติหรือยืนยันร่างข้อบัญญัตเิ ดิมด้วยคะแนน

ิ ั้นตกไป
เสียงน้อยกว่าสองในสามให้ร่างข้อบัญญัตน
มาตรา ๕๔ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาและเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตใิ ด

ิ ั้นไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อลงนาม
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตน
แล้วส่งไปยังผูว่้ าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแด,วันทีส
่ ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบ

ในกรณีที,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัตท
ิ ไี่ ด้รับความเห็นชอบจาก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้ว ให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัด ภายในกําหนดเวลาตาม

วรรคหนึ่ง เพื่อให้ผูว่้ าราชการจังหวัดวินิจฉัย ชีขาด
้ ล้าผูว่้ าราชการจังหวัดเห็นด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงนาม

ภายในเจ็ดวันนับแด'วันทีไ่ ด้รับคืนมา ล้านายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ลงนามภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดลงนามและประกาศใช้บังคับต่อไป

ิ ืนไปยัง
ล้าผูว่้ าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ส่งร่างข้อบัญญัตค
สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาใหม่ภายใน สามสิบวันนับแต่

ิ ืนมา
วันทีไ่ ด้รับร่างข้อบัญญัตค

ล้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง

ยู,

ไม่น้อย กว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิก สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอ ให้ดําเนินการประกาศ

ิ ั้นใช้บังคับต่อไป
ร่างข้อบัญญัตน
มาตรา ๕๕“" ในกรณี ที,สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รับหลัก การแห่งร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรือร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดตั้งคณะ

สิบห้าคนเพื่อพิจารณาหาข้อยุตคิ วามขัดแย้ง โดยแกไข ปรับปรุง
กรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจํานวน

หรือยืนยัน สาระสําคัญในร่างข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้

ให่ย๊ ดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

ตลอดจนประโยชน์ของห้องถิ่นและประชาซนเป็นสําคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่ง สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจํานวนเจ็ดคนและบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจํานวนเจ็ดคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีส่ ภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีมติไม,รับหลักการและให้กรรมการทั้งสิบสีคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่ง มิได้เป็นนายก องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีป่ รึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งท่าหน้าทีเ่ ป็นประธานกรรมการ

ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่ วันทีก่ รรมการครบจํานวน
สิบสีคน

ในกรณีทไี่ ม,สามารถเสนอบุคคลทีจ่ ะท่าหน้าทีเ่ ป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายในกําหนด
เวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม,ปฏิบัตห
ิ รือไม่อาจปฏิบัตหิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผูว่้ าราชการจังหวัด

ตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัด ที,ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด และมิได้เป็นสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจัง์หวัด
หน้าทีก่ รรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจํานวน
ทํา
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัตใ
ิ ห้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่

วันทีไ่ ด้ตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อผูว่้ าราชการจังหวัด ในกรณีทคี่ ณะกรรมการไม,สามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก
่ ําหนดให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชีข้ าด

โดยเร็วแล้วรายงานต่อผูว่้ าราชการจังหวัด
ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตท
ิ ผี่ ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ

ในวรรคสั่ไห้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว

แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัดเสนอร่างข้อบัญญัติ

ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๕๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับร่างข้อบัญญัตจิ าก
ิ ั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนจํง้หวัด
ผูว่้ าราชการจํงหวัด หากนายกองค์การบริหารส่วนจํงหวัดไม่เสนอร่างข้อบัญญัตน
ภายในเวลาทีก
่ ําหนดให้ผูว่้ าราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งให้นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ้นจากตําแหน่ง

มาตรา ๕๕/๑๓๔ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ตาม มาตรา ๕๕ วรรคห้า ให้แล้ว เสร็จภายใน สามสิบวัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับร่างข้อบัญญัตจ
ิ ากนายก องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด หากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนด
หรือมีมติไม,เห็นชอบ
ให้ตราข้อบัญญัตน
ิ ั้น ให้ร่างข้อบัญญัตน
ิ ั้นตกไป

และให็ใข้ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีทแี่ ล้ว

ไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านีใ่ ห้ผูว่้ าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีมค
ี ํา
สั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายของสภาองค์การบริหารส่วนจ่ง่หวัด การเสนอ
การแปรญัตติหรือการกระทํด้าวยประการใดๆ ที่มผ
ี ลให้สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีส่วนไม,ว่าโดยตรง

หรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทํม
าไิ ด้
มาตรา ๕๖ ข้อบัญญัตใิ ห็ใช้บังดับไดในเขตข ององค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที,ไม่ขัดหรือแย้ง

ิ ้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดนั้น
กับข้อบัญญัตท
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปีดประกาศข้อบัญญัตท
ิ ปี่ ระกาศใช้บังคับแล้วไวัณ ทีท
การองค์การ
่ ํา

บริหารส่วนจังหวัดโดยเปีดเผยเพื่อให้ประซาชนเข้าตรวจดูได้
มาตรา

๓๕

๕๗๓๖ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ท้นท,วงทีมไิ ด้

นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจ ออกข้อบัญญัติชั่ว คราวที่มใิ ช่ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี

หรือข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจ่าสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไวิโดยเปีดเผย ณ ทีท
การองณ์ฑรบริหารส่วนจังหวัดแล้วใหใข้บังคับได้
่ ํา

๕๕/ ๑

เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

"๔

มาตรา

"e

มาตรา ๕๖ วรรคสอง แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

“๖

มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎหมาย
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ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคราวต่อไป

ให้น่าข้อบัญญัตช
ิ ั่ว คราวนั้นเสนอต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่ออนุมัติ และเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อนุมัติแล้วให้ใช้ข้อบัญญัติ

ซํ่วคราวนั้นเป็นข้อบัญญัตต
ิ ่อไป แต่ล้าสภาองค์การบริหารส่วนจ้งหวัดไม่อนุมัติ ให้ข้อบัญญัตชิ ั่วคราวนั้นเป็นอันตกไป

เเตทั้งนี้ใมกระทบกระเทือนถึงกิจการทีไ่ ด้เป็นไปในระหว่างทีใ่ ช้ข้อบัญญัตชิ ั่วคราวนั้น
หมวด ๕
การงบประมาณและการคลัง

มาตรา ๕๘ งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัดให้ทําเป็นข้อบัญญัติ ล้าข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณออกไม,ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายในปี
งบประมาณที,แล้วนั้นไปพลางก่อน
งบประมาณรายจ่ายจะมีใด้เฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑)

กิจการทีร่ ะบุไว่ในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖

(๒) กิจการอื่นตามทีก
่ ฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๙ ล้าในปีใด จํานวนเงิน ที,ได้อนุมัตไิ ว้ตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี

หรือมีความจําเป็นทีจ่ ะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปี
การใช้จ่ายประจําปี
งบประมาณไม่พอสําหรับ
ให้ทําเป็นข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

มาตรา ๖๐ ภาษีบํารุห้งองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่น

อันเกิด จากการฆ่าสัตว์โนพื้นทีเ่ ขตจังหวัดทีอ
่ ยูน
่ อกเขตราชการส่วนห้องถิ่นอื่น

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จัดเก็บเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดสรรให้สภาตําบล
ตามระเบียบทีก
่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๖๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนทีจ่ ัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรรให้แก,
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๖๒ ภาษีมูลค่าเพิ่มทีจ่ ัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใดให้ส่งมอบให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละห้าของภาษีที,จัดเก็บได้

มาตรา ๖๓

ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปีโตรเลียมตามกฎหมาย

ี ารจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดใด ให้จัดสรรให้แก,
ว่าด้วยปีโตรเลียม ที่ใด้มก

ี ารทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธก

๐
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มาตรา ๖๔“๗ องค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัดมีอํานาจ
ออกข้อบัญญัตเิ ก็บภาษีบํารุองงค์การบริหาร
ส่วนฆัหวัดจากการค้าในเขตจ้ง์หวัด

(๑)

ดังต่อไปนี้

นี้ามันเบนซินและนี้ามันที,คล้ายกัน นี้ามันดีเซลและนี้ามันที,คล้ายกัน หรือก๊าซปีโตรเลียม

ที๋ใข้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นไต่ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สําหรัน
บี้ามันและกิโลกรัมละไม,เกิน
ลิบสตางค์สําหรับ
ก๊าซปีโตรเลียม
(๒) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นไต่ไม่เกินมวนละลิบสตางค์

ยเี่ พิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ไม,ถือว่าเป็นการต้องหามตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดราคา
ราคาจําหน่าท
สินค้าและป้องกันการผูกขาด

มาตรา ๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจ
ออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบํารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผูพ
้ ักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามหลักเกณฑ์

ที,กําหนดในกฎกระทรวง

วิธกี ารและ อัตรา

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วน จังหวัด มี อํานาจ
ออก ข้อ บัญญัติเพื่อเก็บภาษี อากรและ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม,เกินร้อยละลิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

สําหรับในพื้นทีเ่ ขตจํง้หวัดที,อยูน่ อกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้
(๑)

ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร

(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน

ในการเลียภาษีอากรตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ป้ดทิ้ง
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจ
ออกข้อบัญญัตเิ พื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยให้

กําหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจาก อัตราที,เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรสําหรับในพื้นทีเ่ ขตจังหวัดที' อยู่
นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที,ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเก็บในอัตราร้อยละศูนย์

(๒) ในกรณีทป
ี่ ระมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจํง้หวัด

เก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มทีเ่ รียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มทีเ่ ก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

“๗

มาตรา ๖๔ แกิไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจ้งหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎหมาย
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มาตรา ๖๘

การ
กิจการใดที,กฎหมายบัญญัตใิ ห้เทศบาลเป็นผูดํ
้ าเนิน

ถ้ากิจการนั้นอยูใน
่ พื้นที่

่ ําเนินการ
เขตจังหวัดทีอ
่ ยูน
่ อกเขตราชการส่วนห้องถิ่นอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจ้งหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าทีด
ตามกฎหมายนั้นและบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับเนื่องในกิจการเซ่นว่านั้นให้ถือเป็นรายได้

ข ององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๖๙ องค์การบริหารส่วนจ้งิหวัดอาจออกข้อบัญญัตเิ พื่อเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผูซึ่งใช้

หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มขี ึ้นได้ ทื้งนี้ ตามระเบียบทีก่ ระทรวง

มหาดไทยกําหนด
ิ ี้ ให้นายกองค์การ
มาตรา ๗๐ ในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตน
บริหารส่วนจ้ง์หวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัด องค์การบริหารส่วนจงหวัด และรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจ้งหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ึ่ง มีอํานาจ
่ ฏิบัตกิ ารตามกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายว่าด้วย
และหน้าทีป
การนั้นจะได้บัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่น

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรด้างชําระให้ปลัด องค์การบริหารส่วนจ้งหวัดหรือหัวหน้าส่วน

สั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ดอ้ งรับผิดชอบเสียภาษี
ราชการขององค์การบริหารส่วนจ้งหวัดมีอํานาจ
สั่ง ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหาร
อากรได้ โดยมีดอ้ งซอให้ศาลออกหมายยึดหรือมีคํา

ส่วนจังหวัดแล้ว

วิธกี ารยึดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคสอง

ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย

วิธพ
ี ิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม
เงินทีไ่ ด้จากการขายทอดตลาด เมื่อหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาด
และเงินภาษีอากรด้างชําระ
แล้ว ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก,เจ้าของทรัพย์สิน
มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบให้ส่วนราชการ ราชการส่วนห้องถิ่นอื่นเรียกเก็บ

ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายไต่อื่นใดเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้

โดยให้คิด

ค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์

ทั้งนี้

วิธกี ารและอัตราทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง

ราชการส่วนท้องถิ่น อื่นจะมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
ค่าใบ อนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใด เพื่อราชการส่วน ท้อง ถิ่น อื่น ก็ได้

ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้

ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและอัตราที,กําหนด
ในกฎกระทรวง

การตามวรรคหนึ่งยกเว้นการเรียกเก็บ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบหมายให้เอกชนดําเนิน

ภาษีอากรก็ได้ ทั้งนีใ๋ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๒

ทุกปีงบประมาณ

เป็นเงินอุดหนุน
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ผาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑)

ภาษีอากรตามที,มีกฎหมายบัญญัตไิ ว้

(๖)

ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต

และค่าปรับ ตามที,มีกฎหมายบัญญัตไิ ว้

(๓) รายได้จากทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๔) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕)

รายได้จากการพาณิชย์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๖)

พันธบัตรหรือเงินกูต้ ามที่มกี ฎหมายบัญญัตไิ ว้

(๗) เงินกูจากกระทรวง
ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
้

(๘) เงิน อุดหนุนหรือรายได้อื่นตามทีร่ ัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๙) เงินและทรัพย์สิน อย่างอื่นที่มีผอู้ ุทิศให้
(๑๐) รายไต่อื่นตามที่มก
ี ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

มาตรา ๗๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑)

เงินเดือน

(๒) ค่าจ้าง

(๓) เงินตอบแทนอื่นๆ
(๔)

ค่าใช้สอย

(๕)

ค่าวัสดุ

(๖)

ค่าครุภัณฑ์

(๗) ค่าที่ดิน สิงก,อสร้ไง และทรัพย์สินอื่น ๆ
(๘)

กําหนดไว้

เงินอุดหนุน

(๙) รายจ่ายอื่นใดตามที,มีช้อผูกพัน หรือตามที่มก
ี ฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา

๗๕๓๘ เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีป่ รึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ กรรมการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบทีก
่ ระทรวง

มหาดไทยกําหนด
มาตรา ๗๖

การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

การดําเนินกิจการการพาณิชย์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและการจัดจ้าง และการไหได้รับ

สวัสดิการของช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที,กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ในการ ออกระเบียบตามวรรค หนึ่งให้คํานึถ
งึง ความเป็น อิสระ ความคล่องตัว และความ มี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
๓๘

มาตรา ๗๕ แก!ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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หมวด ๖
การกํากับ
ดูแล
มาตรา ๗๗

ผูว่้ าราชการจังหวัด มีอํานาจ
กํากับดูแลการปฏิบัตริ าชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย

กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพี่อการนี๋ให้ผวู่้ าราชการจังหวัด

มี อํานาจ
สั่ง สอบสวนข้อ เท็จจริง หรือสั่งให้องค์การบริหารส่วน จังหวัดชีแ้ จง แสดง ความ คิด เห็น เกี่ยวกับ
การปฏิบัตริ าชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้

ในกรณี ที,ผูว้ ่าราชการจังหวัด เห็นว่านายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรอง นายก องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัตกิ ารในทางทีอ่ าจนํา
มาซึ่งความเสียหายแก,องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระทํกาารฝ่ารืเน

กฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผูว่้ าราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยับยั้งการปฏิบัตกิ ารดังกล่าวไว้

เป็นการชั่วคราวได้

คําสั่ง

แล้วให้รายงานรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแด'วันทีอ
่ อก

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัย สั่ง การใน เรื่อง ดัง กล่าว ภายใน สาม สิบ วัน นับ แด, วัน ทีไ
่ ด้รับรายงาน

จากผูว่้ าราชการจังหวัด

สั่งของรัฐมนตรีให้เป็นทีส่ ุด
คํา
มาตรา ๗๘

ผูว่้ าราชการจังหวัด อาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีใช่

บนกฎหมาย กฎ

ข้อบัญญัตไิ ดไนกรณีทป
ี่ รากฏว่ามตินั้นฝ่า

หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือเป็นมติ

ทีน
่ อกเหนืออํานาจ
หน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัด

คําสั่งเพิกถอนมติของผูว่้ าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น

และต้องกระทํภาย
า ในสามสิบวันนับแต่วันทีส
่ ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ

ใน กรณี ที่สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยัน มติเติมด้วย คะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสอง

ในสามของจํานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เท่าที,มีอยู่ ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดรายงานการยืนยันมติ
ดังกล่าว และเหตุผลของการเพิกถอน มติของผูว้ ่าราชการจังหวัดต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีส
่ ภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติยืนยัน มติเติม

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัย สั่ง การใน เรื่อง ดัง กล่าว ภายใน สาม สิบ วัน นับแต่วัน ทีไ
่ ด้รับรายงาน

จากผูว่้ าราชการจังหวัด

ผาตรา ๗๙๓°' ในกรณีทน
ี่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธาน สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ละเลยไม่ปฏิบัติการ

หน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย อํานาจ
ตาม อํานาจ
หน้าที่ หรือ ประพฤติ ตนฝ่า'ฝ่นต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาซน ผูว่้ าราชการจังหวัดจะดําเนินการสอบสวนก็ได้
ล้าหากผลการสอบสวน ปรากฏว่านายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีพฤติการณ์
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เซ่นนั้นจริง ให้ผู้วำราชการจังหวัดเสนอให้รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจสั่งให้นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด

รองนายก

องค์การบริหารส่วนจงหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คําสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นทีส่ ุด

พ้นจากตําแหน่ง

มาตรา ๘๐๔° เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ผูว่้ าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อยุบสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดก็ได้

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามทีก
่ ําหนดไว่ในพระราชบัญญัตน
ิ ี้ รัฐมนตรีมอํ
ี านาจ
ยุบสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้และให้แสดงเหตุผลไว9ในคํา
สั่งด้วย
วรรคสาม (ยกเลิก)๔®
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๑

ี ยูใน
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มอ
่ ระราชบัญญัตน
ิ ี้ ประกาศในราชกิจจา
่ วันทีพ

ิ ี้
นุเบกษา เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตน
มาตรา ๘๒

ให้สภาจังหวัด ที่มีอ

ยู,ในวันที่พระราชบัญญัตินปี้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นสภาองค์การบริหารส่วนจัง์หวัดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
ี้ บังคับ
ให้สมาชิก สภาจังหวัด ซึ่งดํารง
ตําแหน่อ
งยูใน
่ ระราชบัญญัตินใช้
่ วันทีพ

เป็น สมาชิก สภา

ี ับแต่วันเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตน
ิ จี้ นกว่าจะครบสีปน

บริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘

๔๒

ี้ บังคับ ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดจัดให้สภาองค์การ
ภายในเก้าลิบวันนับแต่วันทีพ
่ ระราชบัญญัตินใช้
บริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งดําเนินการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจัง่หวัดคนหนึ่งเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
หน้าที่
ในระหว่างทีย่ ังไม,มีนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคสาม ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดทํา
นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปพลางก่อน

มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่มีอยูใน
่ ระราชบัญญัตน
ิ ปี้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
่ วันทีพ

ิ ี้
ตามพระราชบัญญัตน

๙°

มาตรา ๘๐ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

๙®

มาตรา ๘๐ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจงหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

" มาตรา ๘๒ วรรคสอง แก่ไทเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

๔'
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มาตรา ๘๔ ให้บรรดาข้าราชการส่วนจังหวัดและลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง มี

่ ระราชบัญญัตน
ิ ปี้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้าง
อยูใน
่ วันทีพ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๕ ให้บรรดาข้อบัญญัตจิ ังหวัด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ

คําสั่ง และประกาศที,ออก

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด หรือกฎหมายอื่นที่ใข้บังคับอยูใน
ิ ี้
่ ระราชบัญญัตน
่ วันทีพ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงใข้บังคับต่อไปเท่าทีไ่ ม,ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตน
ิ จี้ นกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติ

ิ ี้
สั่ง และประกาศตามพระราชบัญญัตน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คํา

มาตรา ๘๖ ให้ ก.จ. อ.ก.จ. วิสามัญ และ อ.ก.จ. จังหวัด ซึ่งปฏิบัตห
่ ระราชบัญญัตน
ิ ี้
ิ นาที่อยูใ'นวันทีพ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิบัตห
ิ น้าทีต่ ่อไปจนกว่าจะได้มกี ารตราพระรทชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๒ ใช้บังคับ

ทั้งนี้ ไม,เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทีพ
่ ระราชบัญญัตน
ิ ใี่ ช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ในวันทีพ
่ ระราชบัญญัตน
ิ ใี่ ช้บังคับ จังหวัดใดยังมีสภาตําบล
อยู่ ให้พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ใน ส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจ
หน้าทีแ
่ ละ ทรัพย์สิน ส่วนจังหวัด

และ การคลัง ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปในเขต สภาตําบล
สําหรับ
จังหวัด นั้นเท่าที,ไม,ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ

แห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๘

ในระหว่างทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมิได้มอบให้ส่วนราชการทีท่ ่าหน้าทีจ่ ัดเก็บ

ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ให้ส่วนราชการดังกล่าวเรียกเก็บภาษีอากรคํา
ธรรมเนียม
เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับอัตราตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
การเรียกเก็บภาษีอากร คํา
ธรรมเนียมของ ส่วนราชการตามมาตรานี้ ให้ถือว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้มอบให้ส่วนราชการดังกล่าวเรียกเก็บเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗

มาตรา ๘๙

ในระหว่าง ทีย่ ังไม,มีกฎหมายว่าด้วยการเลือก ตั้ง สมาชิก สภา องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ให้นํา
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ผูรั้ บสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ โดยที'องค์การบริหารส่วนจ้ง่หวัดที,จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที'รับผิดชอบ

ในพื้น ที'ทั้งจังหวัดทีอ
และองค์การบริหาร
ี ระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
่ ยูน
่ อกเขตสุขาภิบาลและเทศบาล เมื่อได้มพ
ส่วน ตําบลพ.ศ.

๒๕๓๗ ออกใช้บังคับเพื่อกระจาย อํานาจ
การปกครองให้แก' องค์การบริหารส่วน ตําบล

ในการนีส้ มควรปรับปรุงบทบาทและอํานาจ
หน้าทีข่ อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกันและปรับปรุง

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที' ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๔“
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ โดยที'รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กําหนด

หลักการในการจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจึงหวัดในส่วนของ
การสินสุดสมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการพ้นจากตําแหน่ข
งองประธานและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจึงหวัด นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด การยุบสภาองค์การบริหารส่วนจึง์หวัด

หน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนจึง่หวัดให้สอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจําเป็น
รวมทั้งอํานาจ
ต้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจึงหวัด (ฉบับที' ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๔๔

มาตรา ๓๒ บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจึงหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดํารง
รงตําแหน่ต่งอไป
ตําแหน่อ
งยูใน
ิ ี๋ใช้บังคับ ให้ตํา
่ วันที'พระราชบัญญัตน
จนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภา

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มีให้นํา
บทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕/ ๑ มาตรา
๓๕/๒

มาตรา ๓๕/๓ มาตรา ๓๕/ ๔ มาตรา ๓๕/ ๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔/ ๑ มาตรา

๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๕๕ และ มาตรา ๕๕/๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตน
ิ มี้ าใช้บังคับจนกว่าจะครบ

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจึง์หวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก
ขององค์การบริหารส่วนจึง์หวัดนั้นหลังจากวันที'พระราชบัญญัตน
ิ ใี่ ช้บังคับ และให้น่าบทบัญญัตเิ ติมก่อนการแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตน
ิ ใี่ ช้บังคับแทนในระหว่างเวลาดังกล่าว

๔๓

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ ตอน ที่ ๑๕ ก/หน้า ๘/ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒

๔๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ ตอนที่ ๑๐๙ ก/หน้า ๕/ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
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มาตรา ๓๓ บรรดาบทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ทีก
การจ่ายเงินเดือน
่ ําหนด

เงินประจ่าตําแหน่และ
ง ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีป่ รึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก'กรรมการทีส
่ ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งขึ้น
ทีใ่ ช้บังคับอยูก่ ่อนวันทีพ
่ ระราชบัญญัตินี๋ใช้บังคับ ให่ใข้ต่อไปจนกว่าจะได้มกี ารออกระเบียบตามมาตรา ๗๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตน
ิ ี้
ส่วนจังหวัด

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรกําหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจาก การเลือกตั้งโดยตรงของ ประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบาง มาตราตาม

หมายเหตุ ะ-

พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไม,สอด คล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น และไม,เหมาะสมกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้

การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ จึงจ่าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒๔๕
มาตรา ๔

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

ิ บับนี้ คือ โดยที,พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
มีบทบัญญัตบิ างประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในบีจจุบัน เป็นการจํากัด
สิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผูสมั
้ คร

หมายเหตุ ะ-

รับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเป็ดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาซน

จึงจ่าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้

๔๕

๐
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พระราชบัญญัติ
เทศบาล

พ.ศ. ๒๔๙๖

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ใวั ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖
เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลป้จจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ

แนะน่าและยินยอมของสภา
ให้ตราพระราชบัญญัตข
ิ ึ้นไว่โดยคํา

ผูแ้ ทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา

๑

พระราชบัญญัตน
ิ เี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖”

ี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติ นให้

มาตรา ๓

ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล

เป็นด้นไป
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พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ

๒สวนทบญญต เวเ เลว๒พระราชบณญตนหรอชงแยงกบบทแหงพระราชบณญติน

ๆ

I

J OJ

a/ÿÿÿ y

9/ 6>

ay

«31

V

as

I

ay

ayc*.Jk

๔๒ เมื่อพันกําหนดหนึ่งปีนับแด,วันที่ใด้มปี ระกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะห้องถิ่นใด
เป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องทีใ่ นส่วน ที,บัญญัตถิ ึง
มาตรา

การแต่งตั้งกํานันผู้ใหญ่บ้าน ผูช่้ วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจํต
าําบลและสารวัตรกํานันในท้องถิ่นนั้น และให้บรรดา

าําบลและสารวัตรกํานัพ
นันจากตําแหน่และ
ง หน้าที่
บุคคลทีเ่ ป็นกํานันผู้ใหญ่บ้าน ผูช่้ วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจํต
เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น

ในเขตเทศบาลตําบลใด ถ้าหมดความจําเป็นทีจ่ ะต้องมีตําแหน่กํงานันผู้ใหญ่บ้าน ผูช่้ วยผู้ใหญ่บ้าน

า ําบลหรือสารวัตรกํานันให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกตําแหน่ดังงกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
แพทย์ประจํต

®

b

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ ตอนที่ ๑๔/ หน้า ๒๒๒/ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖

มาตรา ๔ แก่ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎหมาย
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มาตรา ๕

ให้เทศบาลทีไ่ ด้จัดตั้งขึ้นแล้วในวันใช้พระราชบัญญัตน
ิ ี้ คงมีฐานะเป็นเทศบาลตําบล

เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามทีเ่ ป็นอยู่ แล้วแต่กรณี มีอํานาจ
ิ ี้
หน้าทีแ่ ละอยูใน
่ บังคับแห่งพระราชบัญญัตน

มาตรา ๖

ิ ี่ใด้ออกโดยอาศัยอํานาจ
บรรดาเทศบัญญัตท
ตามพระราชบัญญัตจิ ัดระเบียบเทศบาล

พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖
หรือโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายอื่น ให้คงใช้บังคับได้
ในกรณีที่ผก
ค่าปรับให้น่าบทบัญญัติมาตรา ๖๐
ู้ ระทํผาิดเทศบัญญัตดิ ังกล่าวในวรรค fiอนไม่ชําระ
วรรคห้ายแห่งพระราชบัญญัตน
ิ มี้ าใช้บังคับ
ส่วนที่

๑

การจัดตั้งเทศบาล
มาตรา ๗

เมื่อห้องถิ่นใด มีสภาพ อันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล

ให้จัด ตั้งห้องถิ่น นั้น ๆ

เป็นเทศบาลตําบลเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง

มีอํานาจ
หน้าทีต
่ ามพระราชบัญญัตน
ิ แี้ ละกฎหมายอื่น

๘๓ เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินหี้ รือกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้เลือกตั้งสมาซิกสภาเทศบาลและนายกเทศ มนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
มาตรา

สมาซิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ
่ ิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้จัดตั้งเป็นเทศบาล
้ ริหารห้องถิ่นภายในสีส

ในระหว่างทีไ่ ม,มีนายกเทศ มนตรี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ซึ่งดํารง
ตําแหน่อ
งยูก
่ ่อนวันที่

่ ลัดเทศบาล และให้ปฏิบัตห
จัดตั้งเทศบาลปฏิบัตห
่ ายกเทศ มนตรีเท่าทีจ
่ ําเป็นได้เป็นการชั่ว คราว
ิ น้าทีป
ิ น้าทีน
จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศ มนตรี
มาตรา ๙๔
เทศบาล

เทศบาลตําบลได้แก่ ห้องถิ่นซึ่ง มีประกาศกระทรวง มหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็น

ตําบลประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุซื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย
มาตรา

๑๐๕

เทศบาลเมือง ได้แก่ ห้องถิ่นอันเป็นทีต
่ ั้งศาลากลางจํงหวัด

หรือห้องถิ่นชุมนุมชน

ที่มรี าษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป นั้งมีรายได้พอควรแก,การทีจ่ ะปฏิบัตห
ตามพระราชบัญญัตินี้
ิ น้าที่อันต้องทํา
และซึ่ง มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและ
เขตของเทศบาลไว้ด้วย

” มาตรา ๘ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔

๐
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มาตรา ๑๑๖ เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมซนทีมราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้

ตามพระราชบัญญัตน
พอควรแก,การทีจ่ ะปฏิบัติหน้าที' อันต้องทํา
ิ ี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยฎฐานะ

เป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุซื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย
มาตรา

๑๒๗

ภายได้บังคับมาตรา ๙ มาตรา

๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนซื่อเทศบาลหรือ

การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย

ในกรณี ทเี่ ป็นการเปลี่ยน แปลง เขต เทศบาลเมืองหรือ เทศบาลนคร

กํานันผู้ใหญ่บ้าน

ให้

า าบลและสารวัตรกํานันในท้องถิ่นทีไ่ ด้เปลี่ยนแปลงเขตเป็นเทศบาลตามความ
ผูช่้ วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจํตํ

ในวรรคหนึ่ง สินสุด อํานาจ
หน้าทีเ่ ฉพาะในเขตที,ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้นกําหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที'ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใช้บังคับเป็นด้นไป
ผาตรา

๑๓๘

ภายได้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ท้องถิ่นซึ่งได้ยกฐานะ

เป็นเทศบาลแล้ว อาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โดยทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย

ที'

ท้องถิ่นทีไ่ ด้เปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งเทศบาลเติมนับแต่วัน

ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นด้นไป บรรดาทรัพย์สิน

หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลเติมไห่โอนไป

เป็นของเทศบาลใหม่ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัตท
ิ ไี่ ต่ใช้บังคับอยูก่ ่อนแล้วคงไห่ใช้บังคับต่อไป
ในการยุบเลิกเทศบาล

ี ารจัดทรัพย์สินไวไนประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นด้วย
ให้ระบุถึงวิธก
ส่วนที่ ๒

องค์การเทศบาล

มาตรา

๑๔๙

องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศ มนตรี

บทที ๑
สภาเทศบาล

มาตรา ๑๕®° สภาเทศบาลประกอบด้วย สมาชิก สภาเทศบาลซึ่ง มาจาก การเลือก ตั้งโดยตรง

ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นตามจํานวน
ดังต่อไปนี้
(๑)

สภาเทศบาลตําบลประกอบด้วยสมาชิกจํานวน
สิบสองคน

(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน
สิบแปดคน

๑๑ แก่ไทเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๖

มาตรา

๗

มาตรา ๑๒ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๘

มาตรา

๙

มาตรา ๑๔ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาซิกจํานวน
ยี่สิบสีค
่ น

ี ักษณะ
ผู้มีสท
ิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาซิกสภาเทศบาล นอกจากต้อง มีคุณสมบัติและไม่มล
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม,เป็นผูที้ ,พ้นจาก
ตําแหน่ส
งมาซิกสภาท้องถิ่น

คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น รองผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือที,ปรึกษาหรือ

เลขานุการของผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมสี ่วนไต้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที,กระทํกัาบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงท้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

ในกรณีทต
ี่ ําแหน่สงมาซิก สภาเทศบาลว่างลงไม,ว่าด้วยเหตุใดและยัง มิไต้มกี ารเลือกตั้งสมาซิก

ยู,

งวี่ ่าง ไท้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาซิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอ
สภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหน่ท

ี ับแต่วันเลือกตั้ง ล้าตําแหน่ง
่ น
มาตรา ๑๖๑® สมาซิกสภาเทศบาลไท้อยูใ่ นตําแหน่ไงต้คราวละสีป
สมาซิกสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ไท้เลือกตั้งสมาซิกสภา
เทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารท้องถิ่น

สมาซิกสภาเทศบาลผูเ้ ข้ามาแทนไท้อยูใน
งต้เพียงเท่าวาระของผูซึ่งตนแทน
่ ตําแหน่ไ

มาตรา ๑๗

่ มาซิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในทีป
่ ระชุมสภาเทศบาลว่า
ก่อนเข้ารับหน้าทีส

จะรักษาไว้และปฏิบัตต
ิ ามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัตหิ น้าทีเ่ พื่อประโยชน์

ของท้องถิ่น
มาตรา ๑๘ สมาซิกสภาเทศบาลย่อมเป็นผูแ้ ทนของปวงซนในเขตเทศบาลนั้น และต้องปฏิบัติ

หน้าทีต
่ ามความเห็นของตนโดยบริสท
ุ ธใจ ไม่อยูใน
่ ความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ
มาตรา ๑๘ ทวิ®๒ สมาซิกสภาเทศบาลต้องไม,เป็นผู้มีสว่ นไต้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง อ้อม

ในสัญญาทีเ่ ทศบาลนั้นเป็นคู'สัญญาหรือในกิจการทีก่ ระท่าให้แก,เทศบาลนั้น หรือทีเ่ ทศบาลนั้นจะกระท่า
มาตรา ๑๙®°' สมาซิกภาพของสมาซิกสภาเทศบาลสินสุดลงเมื่อ
(๑)

ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล

(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังลือลาออกต่อผูว่้ าราชการจ้งหวัด
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(๔)

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องท้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง

(๕)

ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกัน'โดย ไม,มีเหตุอันสมควร

(๖)

กระท่าการอันต้องห้ามตามมาตรา

เข

๑๘ ทวิ

มาตรา ๑๖ แล้ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

เข

มาตรา ๑๘ ทวิ แล้ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

เท

มาตรา ๑๙ แล้ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาซึ่ง
(๗) สภาเทศบาลมี มติให้พ้นจากตําแหน่งโดยเห็นว่า มีความประพฤติในทาง ที,จะนํา

าารอันเสือมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล
ความเสือมเสียหรือก่อความไม,สงบเรียบร้อยแก,เทศบาลหรือกระทํก
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม,น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าทีมอยูเ่ ข้าซื่อเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล
ให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม,น้อยกว่าสามในสีของจํานวน
ทั้งหมดเท่าที่มอี ยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสินสุดลงนับแต่วันที,สภาเทศบาลมีมติ
(๘) ราษฎร พู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสีของ

จํานวนผู้มีสิทธิ

ตําแหน่ต่
งอไปตามกฎหมายว่าด้วย
เสือกตั้งที,มาลงคะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผูใดไม,สมควรดํารง

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารห้องถิ่น

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดสินสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖)
ให้ผูว่้ าราชการจํง่หวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว

คําวินิจฉัยของผูว่้ าราชการจังหวัดให้เป็นที,สุด

ในกรณีทสี่ มาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสินสุดลงตาม (๘)

พร้อมกันทั้งหมด ให็ถ๊ อว่าเป็น

การยุบสภาเทศบาล
มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผูว่้ าราชการจํงหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารง
ตําแหน่จ
งนครบอายุของสภาเทศบาล®

๔

มาตรา ๒๐ ทวิ® ๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ตามมาตรา
๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาล
ง
และรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑)

ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผูว่้ าราชการจังหวัด

(๒) สินสุดสมาชิกภาพข องสมาชิกสภาเทศบาล
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตําแหน่ตามมาตรา
๗๓
ง
(๔)

สภาเทศบาล มีมติให้พ้นจาก ตําแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทาง ที,จะ น่า มาซึ่ง

ความเสือมเสียแก,ศักดีต
ง อสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่า!เนต,อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสติภาพของ
้ ําแหน่หรื

ประซาซนหรือละเลยไม่ปฏิบัตกิ ารหรือปฏิบัตกิ ารไม,ชอบด้วยอํานาจ
หน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่า

หนึ่งใน สามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง หมดเท่าที่มีอยู,เข้าซื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และ มติ

ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม,น้อยกว่าสามในสีของจํานวน
สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที,มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจาก
ตําแหน่นังบแต่วันทีส
่ ภาเทศบาลมีมติ

สภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔) จะดํารง
ง
ผูซึ่งพ้นจากตําแหน่ประธาน
สภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอด อายุของสภาเทศบาลนั้น
ตําแหน่ประธาน
ง
ให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลทีไ
่ ด้รับเสือกใหม่อยูใน
งามวาระ
่ ตําแหน่ต

ของผูซึ่งตนแทน
‘’๔

แกํใขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๐ วรรคสอง
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สภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลง
มาตรา ๒๐ ตรี®๖ ในกรณี ทต
ง
ี่ ําแหน่ประธาน

เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหน่ทีง,ว่างภายใน

่ ําแหน่วง่างลง
สิบห้าวันนับแต่วันทีต
มาตรา ๒๑

่ ําเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล มีหน้าทีต

ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล

าิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภา
่ ระทํก
รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าทีก
เทศบาลไม่อยู่

หรือไม,สามารถปฏิบัตห
ิ น้าทีไ่ ด้
มาตรา ๒๒

่ ระชุม
ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยูใน
่ ทีป

ให้สมาชิกสภา

เทศบาลเลือกตั้งกันเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น

มาตรา ๒๓

มาตรา ๒๔๑๗

ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว้

ในปีหนึ่งให้มสี มัยประชุมสามัญสีสมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม

ประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด
ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน
ผูว่้ าราชการจังหวัดต้องกําหนด
แล้ว และให้ทีป
่ ระชุมเลือกประธาน
สิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวน

สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล

กรณีที,สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มกี ารประชุมครั้งแรกได้ตามกําหนดเวลาในวรรคสอง หรือ

มีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม,อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผูว่้ าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการ
สั่งยุบสภาเทศบาล
กระทรวงมหาดไทยให้มีคํา
ี ําหนดไม,เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มก
ได้รับอนุญาตจากผูว่้ าราชการจ้ง์หวัด

มาตรา ๒๕ โดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผูเ้ รียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม

และเป็นผู้เปีดหรือปีดประชุม

ในกรณีทยี่ ังไม่มป
ี ระธานสภาเทศบาล หรือประธาน สภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย
ให้ผูว่้ าราชการจํง์หวัดเป็นผูเ้ รียกประชุมและเป็นผู้เปีดหรือปีดประชุม
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•๗
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มาตรา ๒๖
แห่งเทศบาล

นอกจาก สมัย ประชุมสามัญแล้ว . เมื่อเห็นว่าเป็น การจําเป็น เพื่อ ประโยชน์

ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไม,ตากว่ากึ่งหนึ่ง

ของจํานวน
สมาชิกที่อยูในตําแหน่กง็ดี อาจทํา
ร้องยื่นต่อผูว่้ าราชการจํงหวัดขอให้เปีดประชุมวิสามัญให้ผูว่้ าราชการ
คํา

จังหวัดพิจารณา

ถ้าเห็นสมควรก็ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได้

สมัยประชุมวิสามัญให้มีกําหนดไม,เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาต
จากผูว่้ าราชการจ้ง์หวัด
มาตรา ๒๗®๘

การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

สมาชิกเท่าที,มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ของจํานวน
มาตรา ๒๘

การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้น ให้ถือเอาเสียงข้าง มากเป็นประมาณ เร้นแต่จะมี

บัญญัตไิ ร้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตน
ิ ี้

สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจํานวนลงเสียงลงคะแนนเท่ากัน
ให้ประธานในทีป
้
่ ระชุมออกเสียงเพื่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด

มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจ
หน้าที่ หรื!

เรื่องทีฝ่ ่า‘มีนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ
มาตรา ๓๐

การประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็นการเปีดเผยตามลักษณะทีจ่ ะได้กําหนดไร้

ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม,น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก

ทีม่ าประชุมร้องขอให้ทํา
การประชุมลับ ก็ให้ประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับไต่โดยไม่ต้องขอมติ
ทีป่ ระชุม® ๙
มาตรา ๓๑๒° ในทีป
่ ระชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถ้ ามนายกเทศมนตรี

หรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าทีไ่ ด้

แต่นายกเทศมนตรีหรือรองนายก

เทศมนตรีมสี ิทธิทจี่ ะไม่ตอบเมื่อเห็นว่าข้อความนั้น ๆ ยังไม่ควรเปีดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์
สําคัญของเทศบาล

®๘

มาตรา ๒๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๙

มาตรา ๓๐ วรรคสอง แกํโทเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒0

มาตรา ๓๑

แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎหมาย
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ผาตรา ๓๒๒® สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของ

สภาเทศบาลและ มีอํานาจเลือกบุคคลผูเ้ ป็นหรือมิไ�โเป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของ สภาเทศบาล

เพื่อกระทํกาิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือสีกษาเรื่องใด ๆ อันอยูใ่ นอํานาจ
หน้าทีข่ องสภาเทศบาล แล้วรายงาน
ต่อสภาเทศบาล

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมสี ิทธิเสนอซื่อบุคคลผูเป็
้ นหรือมิได้

เป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะ กรรมการวิสามัญไต่ไม,เกินหนึ่งในสีของจํานวน
กรรมการทั้งหมด

่ ภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
คณะกรรมการทีส

ปฏิบัตกิ ารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที,คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
มาตรา ๓๒ ทวิ๒๒

ในกรณีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยช'น์โด้เสียของเทศบาลหรือประซาซน

ในท้อง ถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจํานวนสมาชิก เท่าที่มีอยูห
่ รือนายกเทศ มนตรี

ี ารออกเสียงประซามติในท้องถิ่นได้ และประกาศให้ประซาชนทราบ
อาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มก
การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยซน้ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนว่า

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซื่งมิใช่เรื่องทีข่ ัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
จะเห็นชอบหรือไม,เห็นชอบกิจการสําคัญ

าไิ ด้
การออกเสียงประชามติทเี่ กี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํม
ผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ

ปรึกษา แก,สภาเทศบาลหรือ
้ มีผลเป็นเพียงการให้คํา
การออกเสียงประชามติตามมาตรานีให้

นายกเทศ มนตรีในเรื่องนั้น

ี ารออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธก
การออกเสียงประชามติ
มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ต้อง มีกรรมการมาประชุมไม่ตากว่า

กึ่งจํานวนของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให็ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔๒๓ (ยกเลิก)
มาตรา

๓๕๒๔

(ยกเลิก)

b®

มาตรา ๓๒ แกไทเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

bb

มาตรา ๓๒ ทวิ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

b“
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มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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บทท ๒

คณะเทศมนตรี ๒๕
มาตรา ๓๖๒๖

(ยกเลิก)

มาตรา ๓๗๒๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๓๘''’๘

(ยกเลิก)

๓๙๒๙

(ยกเลิก)

มาตรา

มาตรา ๔๐'

(ยกเลิก)

มาตรา ๔๑ ๓๑

(ยกเลิก)

มาตรา ๔๒

(ยกเลิก)

1

1๒

มาตรา ๔๓'

(ยกเลิก)

มาตรา ๔๔°’๔

(ยกเลิก)

มาตรา ๔๕

(ยกเลิก)

๒๕

บทที่ ๒ คณะเทศมนตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

'”๖

มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

'”๗

มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

�

มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๙

มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๓0

มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

"•

มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

‘”๒

มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๓"

๓๔

มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎหมาย
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มาตรา

๔๖๓๖

(ยกเลิก)

มาตรา

๔๗๓๗

.(ยกเลิก)

มาตรา ๔๘“๘

(ยกเลิก)

บทที่ ๒ ทวิ

นายกเทศมนตรี “๙
มาตรา ๔๘ ทวิ๔๐

ให้เทศบาล มีนายก เทศมนตรี คน หนึ่ง ซึ่ง มาจาก การเลือก ตั้งโดย ตรง

ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
มาตรา ๔๘ ตรี๔๑

(ยกเลิก)

มาตรา ๔๘ จัตวา๔'“ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๘ เบญจ๕๓ บุคคลผู้มีลท
ิ ละ
ิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัตแ

ี ักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผูบริ
ไม่มล
้ หารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มลี ักษณะต้องห้ามดังต่อไปนีด้้ วย
(๑)

มีอายุไม่ตากว่าสามลิบปีบริบูรณ์ไนวันเลือกตั้ง

(๒) สําเร็จ
การติกษาไมตากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาซิกสภาท้องถิ่น ผูบริ
้ หาร
ท้องถิ่น

หรือสมาซิกรัฐสภา
(๓) ไม่เป็นผู้ทพ
ี่ ้นจากตําแหน่สงมาซิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือผูบริ
้ หารท้องถิ่น

รองผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือทีป
่ รึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมสี ่วนไต้เสียไม,ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อมในสัญญาที,กระทํกัาบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๔)

เคยเป็นสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากกระทํา

ิ อบ
การทุจริตหรือประพฤติมช
"๖

มาตรา ๔๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

‘"๗

มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

“’๔

มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

"๙

บทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี มาตรา ๔๘ ทวิ ถึงมาตรา ๔๘ ปัญจวิสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๔๓

๐
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๔°

มาตรา ๔๘ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๙®

มาตรา ๔๘ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๙’'

มาตรา ๔๘ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

i<n

มาตรา ๔๘ เบญจ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com

(ยกเลิก)

มาตรา ๔๘ ฉ๔๔

ผาตรา ๔๘ สัตต๔๕ ให้นายกเทศมนตรีดํารง
ตําแหน่นังบตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมีระยะการดํารง

ี ับแต่วันเลือกตั้ง
ตําแหน่ค
งราวละสืปน
ผาตรา ๔๘ อัฏฐ๔๖ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล

เป็นผูช่้ วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามทีน่ ายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑)

เทศบาลตําบลให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไต่ไม,เกินสองคน

(๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไต่ไม,เกินสามคน
(๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี!ต่ไม่เกินสืคน

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที,ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่ง มิใช่สมาชิก

สภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลตําบล
รวมกันไม,เกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้ง
ให้แต่งตั้งได้จํานวน
ได้จํานวน
รวมกันไม,เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินห้าคน

มาตรา ๔๘ นว๔๗ รองนายกเทศมนตรีต้องมืคุณสมบัตแ
ิ ละไม่มลื ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘

เบญจ
มาตรา ๔๘ ทศ๔๘

ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา

เทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มก
ื ารลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามลิบวันนับแต่

วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

กรณีทไี่ ม่มืผดํ
สภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภาเทศบาล
ตําแหน่ประธาน
ง
ู้ ารง
และจําเป็นเร่งต่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นข้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญ
ี่ ําคัญ
ถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีทส
ของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดําเนิน
การไปพลางก่อนเท่าทีจ
่ ําเป็นก็ได้ เมื่อได้มกื ารเลือกประธาน
สภาเทศบาลแลว ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม,มี

การลงมติภายในลิบห้าวันนับแต่วันที่มก
ี ารเลือกประธานสภาเทศบาล
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท่าโดยเปีดเผย โดยนายกเทศมนตรี
ต้องจัดท่านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนทีม
่ าประชุมด้วย

๔๙

มาตรา ๔๘ ฉ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

" มาตรา ๔๘ สัตต แกํใทเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๔๖

มาตรา ๔๘ อัฎฐ แก่ไช เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔๗

มาตรา ๔๘ นว แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔๘
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หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผวู้ ่าราชการจํง่หวัดแจ้งให้

นโยบายแจ้นป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น่าวิธกี ารแจํง์
นายกเทศ มนตรีจัดทํา

คําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีเซ่นนื้1หถอว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว
รายงาน แสดง ผลการปฏิบัตงิ านตามนโยบาย ทีไ่ ด้แถลงไว้ต่อสภา
ให้นายก เทศมนตรีจัด ทํา
เทศบาลเป็นประจํท
าุกปี

แถลง นโยบายของนายก เทศมนตรีและรายงาน แสดง ผล การ ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้
คํา

โดยเปีดเผยทีส
่ ํานักงานเทศบาลด้วย
มาตรา ๔๘ เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผูซื่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย

มีสิทธิเช้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าทีข่ องตน
ต่อทีป
่ ระชุม แต่ไม,มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สมาชิกเท่าที่มีอยู, มีสิทธิ
มาตรา ๔๘ ทวาทศ สมาชิกจํานวนไม,น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน

่ ระชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
เช้าซื่อเสนอญัตติขอเปีดอภิปรายทั่วไปในทีป
ความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไม่มกี ารลงมติ

วัน
ญัตติตามวรรค หนึ่งให้ยื่นต่อประธานสภาเทศบาล และให้ประธาน สภาเทศบาลกําหนด
สําหรับ
การอภิปรายทั่วไป ซื่งด้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม,ช้ากว่าสิบห้าวันบันแต่วันทีไ่ ด้รับญัตติ

์ ห้นายก
แล้วแจํงใ

เทศมนตรีทราบ
ี ํานาจ
มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมอ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)๔๙ กําหนด
นโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒)

ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย

สั่ง อนุญาต และอนุมัตเิ กี่ยวกับราชการของเทศบาล

(๓) แต่ง ตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรี
(๔)

วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
(๖)

๐
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กฎหมาย

ิ และ
ี้ กฎหมายอื่น
ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว่ในพระราชบัญญัตน
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มาตรา ๔๘ จตุทศ๕๐ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการนายกเทศมนตรีต้องไม,กระทํกาารอย่างใด อย่าหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ดํารง
่ ื่นใดในส่วนราชการ
ตําแหน่หรื
ง อปฏิบัติหน้าทีอ

หน่วยงานของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจ

ิ ห่งกฎหมาย
งด
ตามบทบัญญัตแ
เว้นแต่ตําแหน่ที
่ ํารง

เท

(๒) รับเงินหรือประโยช' ด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

นอกเหนือไปจากทีส่ ่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัตก
ิ ับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ

(๓) เป็นผู้มีสว่ นไต้เสียไม่ว่าโดย ทางตรง หรือทาง อ้อมใน สัญญาทีเ่ ทศบาลนั้นเป็น คู,สัญญา

่ ระทํใาห้แก,เทศบาลนั้น หรือที,เทศบาลนั้นจะกระทํา
หรือในกิจการทีก

ิ ามมาตรานี้มิให่ใช้บังคับกับกรณีทบี่ ุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไต้รับเบี้ยหวัด บําเหน็จ
บทบัญญัตต

บํานาญ
หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงต้ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให่ใช้บังคับกับกรณีทบี่ ุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดํารง
ตําแหน่ก
งรรมาธิการของรัฐสภาหรือ

วุฒิสภาหรือสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มกี ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็น
โดยตําแหน่ง
มาตรา ๔๘ ป้ญจทศ๕๑ นายกเทศ มนตรีพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑)

ถึงคราวออกตามวาระ

(๒) ตาย
(๓)

ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผูว่้ าราชการจ้งหวัด

(๔)

ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ

(๕)

กระทํกาารฝ่าปีนมาตรก ๔๘ จตุทศ

(๖)

ง
๖๒ ตรี วรรคห้าหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตําแหน่ตามมาตรา

มาตรา ๗๓

พิพากษาถึงทีส่ ุดให้จํา
ถูกจํา
คุก
คุกโดยคํา
(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไม,น้อยกว่าสามใน สีของจํานวน
ผู้มีสิทธิ
ตำแหน่ง ต่อไปตามกฎหมาย ว่าด้วย
เลือก ตั้ง ที่มาลงคะแนนเสียง เห็น ว่านายก เทศ มนตรีไม,สมควรดํารง
(๗)

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น

ในระหว่างทีไ่ ม่มีนายกเทศ มนตรี

่ องนายกเทศ มนตรีเท่าทีจ
ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าทีข
่ ําเป็น

ไต้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศ มนตรี

เมื่อมีช้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีสินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้ผูว่้ าราชการจํงหวัด
วินิจฉัยของผูว่้ าราชการจังหวัดให้เป็นทีส่ ุด
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คํา
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มาตรา ๔๘ โสฬส
(๑)

รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่งเมื่อ

นายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง

(๒) นายกเทศมนตรีมค
ี ํา
สั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
(๓) ตาย
(๔)

ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี

(๕)

ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ นว

‘"๒

กระทํกาารฝ่าเเน
ตามมาตรา ๔๘ จตุทศ
(๗) ถูกจํา
พิพากษาถึงทีส่ ุดให้จํา
คุกโดยคํา
คุก

(๖)

(๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย พิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากตําแหน่ต
งาม

มาตรา ๗๓
ให้น่าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่ข
ง องที,ปรึกษา

นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม'*๓
ให้น่าความในวรรคสามของ มาตรา ๔๘ ป้ญจทศ มาใช้บังคับกับกรณีของรองนายกเทศมนตรี

ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม๕๔
มาตรา ๔๘ สัตตรส ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล

และเป็นผูบ
้ ังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
มาตรา ๔๘ อัฏฐารส เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑)

สํานัก
ปลัดเทศบาล

(๒) ส่วนราชการอื่นตามทีน
่ ายกเทศมนตรีประกาศ กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง

มหาดไทย
การกําหนด
อํานาจ
ปลัดเทศบาลและส่วนราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
หน้าทีข่ องสํานัก

นายกเทศมนตรีประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผูบ
้ ังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจํา
ของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย

ี ฎหมายกําหนด
และ มีอํานาจ
หน้าทีอ่ ื่นตามที่มก
หรือตามที,นายกเทศมนตรีมอบหมาย

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
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ผาตรา ๔๘ วีสติ

อํานาจ
หน้าทีใ่ น การสั่ง หรือการปฏิบัตริ าชการของรอง นายก เทศมนตรี

ให้เป็นไปตามที,นายกเทศ มนตรีมอบหมาย

ทน
ี่ ายก
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัตริ าชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรี ตามลําดับ

เทศมนตรีจัดไว้เป็นผูร้ ักษาราชการแทน

ิ าชการได้
ถ้าไม,มีรอง นายก เทศมนตรีหรือ มีแต’ไม, อาจปฏิบัตร

ให้ปลัดเทศบาลเป็นผูรั้ กษาราชการแทน

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัตริ าชการทีน่ ายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือ
สั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือดํา
ในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ

สั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี
เทศบัญญัติ หรือดํา

ในเรื่องนั้นไม่ได้กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจโดยทำเป็นหนังสือ

็ ด้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัด
ให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผูป
้ ฏิบัตริ าชการแทนนายกเทศมนตรีกไ
สั่งและประกาศให้ประซาซนทราบ
เทศบาลปฏิบัตริ าชการแทน ให้ทําเป็นดํา

าายใต้การกํากับ
การปฏิบัตริ าชการแทน นายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ต้องกระทํภ
ดูแลและ

กรอบนโยบายทีน่ ายกเทศมนตรีกําหนดไว้

ผาตรา ๔๘ เอกวีสติ ในการปฏิบัตห
ิ น้าที่ ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและพนักงาน
เทศบาลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย อาญา

มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ ถ้าในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็นการสมควร
ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการในเขตเทศบาลนั้น

มีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัตไิ ด้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ี ิจารณาความอาญา
ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ให้นํา
บทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายวิธพ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อได้เปรียบเทียบคดีใดแล้ว ให่รีบส่งบันทึกการเปรียบเทียบพร้อมด้วยสํานวนไปยัง

พนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบแห่งเขตท้องที,ซึ่งเทศบาลนั้นตั้ง อยูเ่ พื่อดําเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมาย

วิธพ
ี ิจารณาความอาญาโดยไม่ชักข้ไ
ี ระกาศกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๔๘ เตวีสติ๕๕ เมื่อพ้นกําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที,ได้มป
และ
หน้าทีข่ องกํานัน
ี ํานาจ
หน้าที่อย่างเดียวกับอํานาจ
ยกฐานะห้องถิ่นใดเป็นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีมอ

่ ัญญัตไิ ว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองห้องที,หรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนด
ผูไ้ หญ,บ้านบรรดาทีบ
ในกฎกระทรวง

ในกรณีทเี่ ทศบาลตําบลใดมีทั้งนายกเทศมนตรี และกํานันผูI้ หญ่บัไน ผูช่้ วยผูไ้ หญ,บ้าน

แพทย์

หน้าทีต
่ ามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองห้องที,
ประจํต
า ําบลและสารวัตรกํานันให้บุคคลดังกล่าว มีอํานาจ
ตามทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง
หรือกฎหมายอื่นในเขตเทศบาลตําบล
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ี ติ๕๖ เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทตรา ๔๘ จตุวส

เทศมนตรี ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามระเบียบทีก่ ระทรวงมหาดไทย

กําหนด
ิ กี้ ล่าวถึงคณะเทศมนตรี
มาตรา ๔๘ ปีญจวีสติ ในกรณีทบ
ี่ ทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตน
ให้หมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติ มาตราใด กล่าวถึงเทศมนตรี ให้หมายถึงรองนายกเทศมนตรี เว้นแต่

้
ิ บทนีแทน
บทบัญญัติ มาตราใด มีข้อความเป็นอย่างเดียวกันหรือขัดแย้งกันกับบทบัญญัตใิ นบทนี้ ให้ใช้บทบัญญัตใน

สั่งใด
บรรดาบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบีง์ คับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคํา

ที,อ้างถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี

ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ

สั่งนั้น อ้างถึงนายกเทศมนตรีตามบทนี้ ทั้งนี้ เท่าทีไ่ ม,ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตแิ ห่งบทนี้
เทศบัญญัติ ประกาศ หรือคํา
ส่วนที่ ๓

หน้าทีข
่ องเทศบาล

๑
เทศบาลตําบล
บททั

มาตรา

๔๙๕๗

(ยกเลิก)

มห
ี น้าทีต่ ้องท่าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
มาตรา ๕๐๕๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบล
(๑)

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(๒) ให้มแ
ี ละบํารุทงางบกและทางนี้า

ลิงปฏิกูล

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและทีส
่ าธารณะ รวมทั้งการกําจัด
มูลฝอยและ

(๔)

ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๕) ให้มเี ครื่องใชในการคับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรไต้รับการดีกษาอบรม
(๗)๕๙ ล่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และผูพ
้ ิการ
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มาตรา ๔๘ จตุวสี ติ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

‘*๗

มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

'*๔

มาตรา ๕๐ แกํไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ งวัน ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

'*๔

มาตรา ๕๐ (๗) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

กฎหมาย
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บํารุแงลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙)๖® หน้าทีอ
่ ื่นตามที,กฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นหน้าทีข่ องเทศบาล

(๘)๖°

การปฏิบัตงิ านตามอํานาจ
หน้าทีข
่ องเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาซน โดยใช้

แผนพัฒนาเทศบาล
วิธกี ารบริหารกิจการบัานเมืองที่ดี และให้คํานึถงึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน และการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ี ารทีก่ ระทรวงมหาดไทย
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธก

กําหนด๖๒

ดงตอ เบน
V

มาตรา

๕๑๖๓

กิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล
อาจจัดทํา
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบล

»_ 'ใ I‘นั้

(๑) ให้มืนี้าสะอาดหรือการประปา
(๒) ให้มี'โรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีดลาด ทําเทียบเรือและทํา
ข้าม
(๔) ให้มส
ี ุสานและฌาปนสถาน

บํารุแงละส่งเสริมการทํมาาหากินของราษฎร
(๖) ให้มแ
ี ละบํารุสงถานที,ทํา
การพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มแ
ี ละบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอี ื่น
(๘) ให้มแ
ี ละบํารุทงางระบายนี้า
(๕)

(๙)

เทศพาณิชย์

บทที่ ๒
เทศบาลเมือง

มาตรา

๕๒๖๔

(ยกเลิก)

มาตรา

๕๓๖๕

ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีห'น้ไทีต่ ้องทํา

(๑)

กิจการตามที'ระบุไวไนมาตรา ๕๐

(๒) ให้มีนั้าสะอาดหรือการประปา
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
๖°

มาตรา ๕๐ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ «๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

๖*

มาตรา ๕๐ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

๖'’

มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๖“

มาตรา ๕๑ แกํไช เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑

๖๔

มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

๖4

มาตรา ๕๓ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗

กฎหมาย
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(๔) ให้มแ
ี ละบํารุสงถานทีท
่ ํา
การพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

(๕) ให้มแ
ี ละบํารุทงางระบายนํ้า
(๖) ให้มแ
ี ละบํารุส้งวมสาธารณะ
(๗) ให้มแ
ี ละบํารุกงารไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธอี ื่น

(๘) ให้มีการดําเนิน
กิจการโรงรับจํา
น่าหรือสถานสินเชื่อห้องถิ่น

มาตรา ๕๔๖๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง อาจจัดทํา
กิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มืดลาด ทําเทียบเรือและทํา
ข้าม
(๒) ให้มส
ี ุสานและฌาปนสถาน

บํารุแงละส่งเสริมการทํมาาหากินของราษฎร
(๔) ให้มแ
ี ละบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

(๓)

(๕) ให้มแ
ี ละบํารุงโรงพยาบาล
(๖)

ี ารสาธารณูปการ
ให้มก

(๗) จัดทํา
กิจการซึ่งจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข

(๘)

จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวสีกษา

(๙) ให้มีและบํารุสงถานที'สําหรับ
การกีฬาและพลสีกษา

(๑๐) ให้มแ
ี ละบํารุสงวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที,พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเอือ
่ มโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(๑๒) เทศพาณิชย์

บทที่ ๓
เทศบาลนคร

มาตรา

๕๕๖๗

มาตรา ๕๖
(๑)

(ยกเลิก)

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าทีต
ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
่ ้องทํา

กิจการตามทีร่ ะบุไว่ในมาตรา ๕๓

(๒) ให้มแ
ี ละบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๓) กิจการอย่างอื่นซึ่งจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(๔)๖๔ การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรํา
อาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
นจําหน่าย

๐
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๖๖

มาตรา ๕๔ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑

๖"’

มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

๖๘

มาตรา ๕๖ (๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

กฎหมาย
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(๕)๖๙ จัดการเกี่ยวกับทีอ
่ ยูอ่ าศัยและการปรับปรุงแหล่งเสือมโทรม

(๖)๗๐ จัดให้มแ
ี ละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที,จอดรถ
(๗)๗® การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

(๘)๗’’’ การล่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว

มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดท่ากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได้
บทที่ ๓ ทวิ

การทํกาารนอกเขตเทศบาลและการทํกาารร่วมกับบุคคลอื่น๗๓
กิจการนอกเขต
มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทํา
(๑)

เมึอ

หน้าที่
ตาม อํานาจ
และเป็น การทีเ่ กี่ยว เนื่อง กับกิจการที,ดําเนิน
การนั้นจําเป็น ต้องทํา

อยูภ
่ ายในเขตของตน

(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจํงหวัด หรือสภาตําบล
แห่งท้องถิ่นทีเ่ กี่ยวข้องและ

(๓) ได้รับอนุมัตจิ ากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๕๗ ตรี

บริษัทจํากัดเมื่อ
(๑)

เทศบาลอาจท่าการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจํากัดหรือถือหุนใน

ดั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขาย อันเป็นสาธารณูปโภค
บริษัทจํากัน

(๒) เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที,บริษัทนั้นจดทะเบียนไว้ ในกรณี

หรือสุขาภิบาลถือหุ้นอยูใน
ที่มีหลายเทศบาล องค์การบริหารส่วนจํงหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล
่ บริษัทเดียวกัน
ให้นับหุ้นทีถ
่ ือนั้นรวมกันและ

(๓) ได้รับอนุมัตจ
ิ ากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การเปลี่ยนแปลงจํานวน
ต้องได้รับอนุมัตจ
ิ ากรัฐมนตรีว่าการ
หุ้นที,เทศบาลถืออยูใน
่ บริษัทจํากัด

กระทรวงมหาดไทย

ที,เทศบาลร่วมก่อตั้งหรือ
ี่ ริษัทจํากัด
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไม่ไข้บังคับในกรณีทบ

ถือหุ้นนั้น ไม,มีเอกซนถือหุ้นอยูด่ ้วย

10๙

มาตรา ๕๖ (๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญ้ตเิ ทศบาล (ฉบับที่ «๐) พ.ศ. ๒๕๕๒

๘°

มาตรา ๕๖ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญ้ตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ©๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๖ (๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญ้ตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

๗"

มาตรา ๕๖ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญ้ตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๒

๗'’

าารนอกเขตเทศบาลและการทํก
าารร่วมกับบุคคลอื่น มาตรา ๕๗ ทวิ และมาตรา ๕๗ ตรี
บทที่ m ทวิ การทํก

เพิ่มโดยพระราชบัญญ้ตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
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บทที่ ๔
สหการ

หน้าทีข
่ องเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที,จะ
มาตรา ๕๘ ถ้ามีกิจการใด อัน อยู่ภายใน อํานาจ
ร่วมกัน ทำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

ก็ให้จัดตั้งเป็น องค์การขึ้นเรียกว่าสหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง

และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลที,เกี่ยวข้องอยูด
่ ้วย

หน้าที่
ซื่อ อํานาจ
ได้ก็ แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้กําหนด
การจัดตั้ง สหการจะทํา

และระเบียบการดําเนินงานไว้

วิธกี ารจัดทรัพย์สินไว้ด้วย
การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนด
มาตรา ๕๙ สหการอาจได้รับเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเ้ งินได้ภายได้บังคับมาตรา ๖๖

(๕) หรือ (๖)
ส่วนที่ ๔

เทศบัญญัติ
ิ ไม,ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้
มาตรา ๖๐๗๔ เทศบาลมีอํานาจด
' ราเทศบัญญัตโดย
(๑)

่ ําหนดไว่ในพระราชบัญญัตน
ิ ี้
เพื่อปฏิบัตกิ ารให้เป็นไปตามหน้าทีข่ องเทศบาลทีก

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้เทศบาลตราเทศบัญญัตห
ตราเทศบัญญัติ
ิ รือให้มีอํานาจ

ในเทศบัญญัตน
ดเทศบัญญัตไิ ว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กําหนดเกินกว่า
ิ ั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิ
้
หนึ่งพันบาท
มาตรา

๖๑๗๕

เทศ พาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

กิจการใดทีเ่ ทศบาลมีรายได้

หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระทํตาามอํานาจ
หน้าที่ จะไม่ตราเป็นเทศบัญญัตกิ ไ็ ด้
มาตรา ๖๑ ทวิ๙๖ ร่างเทศบัญญัตจิ ะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑)

นายกเทศมนตรี

(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(๓) ราษฎรผู้มีสท
ิ ้องถิ่น
ิ ธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าซื่อเสนอข้อบัญญัตห

ในกรณีทสี่ มาชิกสภาเทศบาลเป็นผูเ้ สนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน

"’๔

"’๕

๐
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กฎหมาย

มาตรา ๖๐ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๖๑ แกํไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวัน ที่

มาตรา ๖๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓
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ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน

สมาชิก สภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายก

เทศมนตรี
มาตรา ๖๑ ตรี๗๗ ร่างเทศบัญญัตเิ กี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างเทศพาณิชย์ หรือร่างเทศบัญญัติ

_ _

ฯ _ I <รุ'

วาดวยเรอง เดเรองหนง ดงตอ เบน
I

V

๘/

61

(๑)

‘ะรุ่

พ

I

การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกํไข

ผ่อน

หรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับ

ภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล
(๓) การกูเ้ งิน การคํ้าประกัน หรือการใช้เงินกู้
(๔)

การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง

และการพัสดุ

รับรอง
ในกรณีเป็นทีส่ งสัยว่าร่างเทศบัญญัตใิ ดเป็นร่างเทศบัญญัตเิ กี่ยวกับการเงินทีจ่ ะต้องมีคํา
ของนายกเทศมนตรี ให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผูวนิจฉัย
มาตรา

๖๒๗๔ ภายในเจ็ดวันนับแด,วันที,สภาเทศบาลได้มมี ติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัตใิ ด

ในกรณีเทศบาลตําบลให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตไิ ปยังนายอําเภอเพื่อส่งไปยังผูว่้ าราชการจังหวัด
พิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผูว่้ าราชการจ้งิหวัดพิจารณา
ผูว่้ าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและ ส่งคืนประธาน สภา

ิ ั้น ถ้าผูว่้ าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
เทศบาลภายในสิบห้าวันนับแด,วันทีไ่ ด้รับร่างเทศบัญญัตน
ระยะเวลาทีก
่ ําหนดให้ถึอว่าผูว่้ าราชการจ่ง่หวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัตดิ ้งกล่าว

ในกรณีที่ผวู่้ าราชการจ่งหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัตต
ิ ามวรรคหนึ่ง

ให้ส่งนายกเทศมนตรี

ิ ั้นพร้อมด้วย
ิ ่อไป แต่ถ้าผูว่้ าราชการจังหวัดไม,เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่างเทศบัญญัตน
ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัตต

เหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาลและให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใด้รับร่างเทศบัญญัตคิ ืนมา
ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัตเิ ติมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาล
เท่าที่มีอยู' ให้ประธาน สภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ

และแจ่งใ์ ห้ผูว่้ าราชการจ่งหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในลามสิบวันนับแด'วันที่ใด้รับร่างเทศบัญญัติ

คืนจากผูว่้ าราชการจังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัตเิ ติมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิก
ิ ั้นเป็นอันตกไป
สภาเทศบาลเท่าที่มีอยู' ให้ร่างเทศบัญญัตน

๗๙

มาตรา ๖๒ ทวิ๘° (ยกเลิก)

๗๗

มาตรา ๖๑ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

๗๘

มาตรา ๖๒ แกิไขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

๗๙

มาตรา ๖๒ วรรคสาม นกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎหมาย
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มาตรา ๖๒ ตรี๘๑ ในกรณีทส
ี่ ภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย

ประจำปีหรือเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

สิบห้าคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยัน สาระสําคัญ
กรรมการจํานวน
ิ ั้น ทั้งนี้ให่ยืดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่น
ในร่างเทศบัญญัตน
และประชาซนเปีนสําคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งสภาเทศบาลเสนอจํานวนเจ็ดคน
และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เปีนสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ง นายกเทศ มนตรีเสนอจํานวนเจ็ดคน โดยให้แต่งตั้งภายใน

เจ็ดวันนับแต่วันทีส่ ภาเทศบาลมีมติไม,รับหลักการ และให้กรรมการทั้งสิบสีคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคล
ซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศ มนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี และมิได้เป็น
สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ทํา
หน้าทีเ่ ป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีก่ รรมการครบจํานวน

สิบสีคน

ในกรณีทไี่ ม่สามารถเสนอบุคคลทีจ่ ะทํา
หน้าทีเ่ ป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม,ปฏิบัติ หรือไม่อาจปฏิบัตหิ น้าทีไ่ ด้ให้ผูว่้ าราชการ
จ้งหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศ มนตรี เลขานุการ'นายกเทศ มนตรี ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี

และมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลทํา
หน้าทีก
่ รรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจํานวน
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง พิจารณาร่างเทศบัญญัตใ
ิ ห้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่

วันทีไ่ ด้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แล้วรายงานต่อผูว่้ าราชการจังหวัด ในกรณีทคี่ ณะกรรมการไม,สามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก
่ ําหนดให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชีข้ าด

โดยเร็วแล้วรายงานต่อผูว่้ าราชการจังหวัด
ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัด ล่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่าน การพิจารณาของ คณะ กรรมการหรือประธาน

กรรมการในวรรคสีให้นายกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัตด
ิ ังกล่าวต่อสภาเทศบาล
ตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับร่างเทศบัญญัตจิ ากผูว่้ าราชการจ้ง์หวัด หากนายกเทศมนตรี

ไม,เสนอร่างเทศบัญญัตน
ิ ั้นต่อสภาเทศบาลภายในเวลาทีก
่ ําหนดให้ผู้วำราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งให้นายกเทศ มนตรีพ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๖๒ จัตวา๔๒

ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ตามมาตรา

๖๒ ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับร่างเทศบัญญัตจิ ากนายกเทศมนตรี หากสภา

หรือมีมติไม,เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตนิ ั้น ให้ร่างเทศบัญญัตน
เทศบาลพิจารณาไม,แล้วเสร็จภายในกําหนด
ิ ั้นตกไป
และให้ไข้เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีทแี่ ล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผูว่้ าราชการจังหวัด

เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มค
สั่งยุบสภาเทศบาล
ี ํา

๐
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๔°

มาตรา ๖๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔°

มาตรา ๖๒ ตรี แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๘'’

มาตรา ๖๒ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
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ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติ

หรือการกระทํด้าวยประการใด ๆ ที่มผี ลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
าไิ ด้
จะกระทํม

__

มาตรา ๖๓ นอกจาก ที'ได้มีกฎหมายบัญญัตไิ ว้เป็น อย่าง อื่น เทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้

เมื่อประกาศไวโดยเปิดเผยที'สํานักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไวไนเทศบัญญัตน
ิ ั้น
ว่าใหํใช้บังคับทันที

ก็ใหใช้บังคับในวันทีไ่ ด้ประกาศนั้น

____

มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ่ง จะ เรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทัน ท,วงทีมไิ ด้ คณะเทศมนตรี

อาจออกเทศบัญญัตซ
ิ ํ่วคราวได้เมื่อได้รับอนุมัตจิ ากผูว่้ าราชการจํง่หวัด และเมื่อได้ประกาศไว่โดยเปิดเผยที’สํานักงาน
เทศบาลแล้วก็ไหใช้บังคับได้

ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไป ให้น่าเทศบัญญัตชิ ั่วคราวนั้นเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติ

ถ้าสภาเทศบาลอนุมัตแ
ิ ล้ว
<2/ ๘ ๘!
«รุ'
ฯ_

เทศบัญญัตชิ ั่วคราวนั้นก็เป็นเทศบัญญัตต
ิ ่อไป
.รุ -รุเ _ « _

ถ้าสภาเทศบาลไม่อนุมัติ
_<นุ่ _
<y_
V

เทศบัญญัติ

ซวดราวนนกเบนอนตก เป แต่ทงน เมกระทบถงกจการท เดเบน เบ เนระหวางท เซเทศบญญตชวคราวนน
I

�

�

V

๘! ฯ

V

คํา
อนุมัตแิ ละไม่อนุมัตขิ องสภาเทศบาลที'กล่าวนี้ ให้ทําเป็นเทศบัญญัติ
ส่วนที่

๕

การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล
มาตรา ๖๕ งบประมาณ ประจําปี
ของเทศบาลต้อง ตราขึ้น เป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติ

งบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ไหใช้เทศบัญญัตงิ บประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง
ถ้าในปีใดจํานวนเงินซึ่งได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอสําหรับ
การใช้จ่ายประจํปีาก็ดี

หรือมีความจําเป็นที'จะต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี

ให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัตง
ิ บประมาณ

เพิ่มเติม
มาตรา ๖๖๔“ เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
(๑)

ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้

(๒) คํา
ธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้
(๓) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล
(๔) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศ พาณิชย์
(๕)

พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้

(๖)

เงินกูจากกระทรวง
ทบวงกรม
้

องค์การ

หรือนิติบุคคลต่าง ๆ

(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๘"

มาตรา ๖๖ แก่ไท เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘

กฎหมาย
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(๘)

เงินและทรัพย์สิน อย่างอื่นที,มีผู้อท
ุ ิศให้

(๙) รายได้อื่นใดตามแค่จะมีกฎหมายกําหนด
ไว้
การกูเงิ
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติ
้ นตาม (๖) เทศบาลจะกระทํา

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว
มาตรา

(๑)

๖๗๘๔

เทศบาล อาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้

เงินเดือน

(๒) ค่าว้าง
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ
(๔)

ค่าใช้สอย

(๕)

ค่าวัสดุ

(๖)

ค่าครุภัณฑ์

(๗) ค่าที่ดิน สิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
(๘)

เงินอุดหนุน

(๙)

รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันห่รีอตามที่มกี ฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ไว้

มาตรา ๖๗ ทวิ๘๕ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาล

จะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว่้ าราชการจังหวัดอนุมัตแ
ิ ล้ว
มาตรา ๖๗ ตรี๘๖ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ล้าเป็นการชําระเงินกูเ้ มื่อถึงกําหนด
ชําระ
เทศบาล จะต้องชําระเงินกูน
้ ั้นจากทรัพย์สินของเทศบาลไม่ว่าจะตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้!ว้หรือไม่

มาตรา ๖๘๘๗

การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก,ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก

สภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก,กรรมการทีส
่ ภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ให้เป็นไปตามระเบียบ

ทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๖๙ ให้กระทรวง มหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลังรวมตลอดถึงวิธก
ี าร

งบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการว้างเหมาขึ้นไว้
มาตรา ๗๐ โดย ปกติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง

การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลปีละครั้ง

แก!ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญ้ตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๐๕

๘๙

มาตรา ๖๗

๘๕

มาตรา ๖๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญ้ตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๐๔

° มาตรา ๖๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญ้ตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๐๔

๘’
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๘๙

กฎหมาย

มาตรา ๖๘

แก!ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญ้ตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)
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ส่วนที่

๖

การควบคุมเทศบาล

๗๑ ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าทีค่ วบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัตกิ าร
น่าตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบ
ี้
่ แจงแนะ
จหน้าทีช
หน้าทีโ่ ดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนื้1ห้มีอํ านา
ตามอํานาจ
มาตรา

กิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิตใิ ด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ

พนักงานเทศบาลมาชีแ้ จงหรือสอบสวนก็ไต้

มีอํานาจ
หน้าทีช
่ ่วยผูว้ ่าราชการจังหวัด ควบคุมดูแลเทศบาลตําบลใน
ให้นาย อําเภอ

อําเภอนั้น

ให้ปฏิบัตก
' จหน้าทีโ่ ดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนึ้1ห้มีอํ า'นาจหน้าทีช่ แี้ จงแนะน่าตักเตือนเทศบาลตําบล
ิ ารตามอํานา

ิ ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาล
และตรวจสอบกิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิตใด

หรือพนักงานเทศบาลมาชีแ้ จงหรือสอบสวนก็ไต้
มาตรา

๗๒๘๔

นั้น หรือผูว่้ าราชการจังหวัด
เมื่อนายอําเภอในกรณีแห่งเทศบาลตําบลในอําเภอ

ในกรณีแห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นว่า นายกเทศ มนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีผูใดปฏิบัตกิ าร
ของเทศบาลไปโนทางทีอ่ าจเป็นการเสียหายแก,เทศบาลหรือเสียหายแก,ราชการ และนายอำเภอหรือผูว่้ าราชการจังหวัด

หรือผูว้ ่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
ี้ จงแนะน่าตัก เตือนแล้วไม,ปฏิบัติตามนาย อําเภอ
แล้ว แต่กรณี ไต้ชแ

มีอํานาจ
ิ องนายกเทศ มนตรีหรือรองนายกเทศ มนตรีนั้นไว้ก่อนไต้
ทจี่ ะสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัตข

สิบห้าวัน
แล้วให้ผูว่้ าราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในกําหนด

สั่ง เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควร
มีคํา

นับแต่วันที่

คําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยตามความในวรรคก่อนไม,กระทบกระเทือนสิทธิ

าารโดยสุจริต
ของบุคคลภายนอกผูก
้ ระทํก
มาตรา ๗๓๘°' ในกรณีที่ผู้ฑร่ าชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน

หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัตกิ ารฝ่า'ฝ่นต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสติภาพของประชาซน
หน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะน่ามาซึ่งความเสือมเสีย
ละเลยไม,ปฏิบัตต
ิ ามหรือปฏิบัตกิ ารไม,ชอบด้วยอํานาจ
สภาเทศบาล

แก่สักดตําแหน่งหรือแก,เทศบาล

พร้อมด้วยหลักฐาน

หรือแก,ราชการ

ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธาน สภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่กง็ไต้

คําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยให้เป็นทีส่ ุด

๘๘

มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๘๙

มาตรา ๗๓ แกํใข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎหมาย
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มาตรา ๗๔๙°

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาซนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศ

เป็นส่วนรวม ผูว่้ าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภา
เทศบาลก็ได้
่ ําหนดไวไนพระราชบัญญัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามทีก

สั่งด้วย
มหาดไทยมีอํานาจ
ยุบสภาเทศบาลและให้แสดงเหตุผลไว่ในคํา
ิ ี้ ให้มกี ารเลือกตั้ง
เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือว่ามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตน
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสิสิบห้าวัน
มาตรา ๗๕ ในเมื่อเห็นจําเป็นทีจ่ ะให้เทศบาลใดอยูใ่ นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย

โดยตรง ก็ให้ทําได้เดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

เมื่อได้มี พระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใด อยูใ่ น ความควบคุมดูแลของกระทรวง มหาดไทย
่ องนายอําเภอ
หรือผูว้ ่าราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลนั้น
ตามความในวรรคก่อน บรรดาอํานาจ
และหน้าทีข

่ องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ทรี่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
ให้เป็นอํานาจหน้าทีข
ส่วนที่

๗

คณะกรรมการทีป
่ รึกษาการเทศบาล ๙®
มาตรา ๗๕ ทวิ ให้มีคณะกรรมการทีป
่ รึกษาการเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง

มหาดไทย เป็นประธาน อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ๙๖ อธิบดีกรมโยธาธิการและ ผัง เมือง ๙๓
อธิบดีกรมตํารวจอธิบดีกรมสามัญสืกษ ไ อธิบดีกรมวิสามัญสืกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย
การสํานักงบประมาณ ผูอ
การส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผูอ
้ ํานวย
้ ํานวย

๙๔

เป็นกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอีกไม่เกินห้าคน

๙°

มาตรา ๗๔ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

๙®

ส่วนที่

๗ คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล มาตรา ๗๕ ทวิ ถึงมาตรา ๗๕ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๕
๙''

คําว่า “กรมมหาดไทย” แก่ไท เป็น “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” โดยพระราชกฤษฎีกาแก่ไขบทบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับการโอน อํานาจ
ิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
หน้าทีท
่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตป
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕

๙๓

คําว่า “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” แก้โท เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยพระราชกฤษฎีกาแก่ไทบทบัญญัติ
ิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
หน้าทีข
่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตป
ให้สอดคล้องกับการโอน อํานาจ
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

๔๔

๐
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ให้สอดคล้องกับการโอน อํานาจ
ิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
หน้าทีข
่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตป
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕
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การส่วน การปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ๔๕
ให้ผูอ
้ ํานวย

เป็นเลขานุการ

่ รึกษาการเทศบาล
คณะกรรมการทีป
่ รึกษาการเทศบาลมีหน้าทีใ่ ห้คํา
ให้คณะกรรมการทีป
ปรึกษาและเสนอข้อแนะนํา
แก'รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป
ผาตรา ๗๕ ตรี กรรมการทีป
่ รึกษาการเทศบาลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง
อยูใ่ นตำแหน่งคราวละสีปี

กรรมการทีป
่ รึกษาการเทศบาลซึ่งพ้นจากตําแหน่องาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๗๕ จัตวา นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการทีป
่ รึกษา
การเทศบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑)

ตาย

(๒)

ลาออก

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔)

เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๕)

ได้รับโทษ

จําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จำคุก

เว้นแต่คดีความผิดทีเ่ ป็นลหุโทษหรือ

ความผิด อันได้กระทำโดยประมาท

เมื่อกรรมการทีป่ รึกษาการเทศบาลพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อาจแต่งตั้งผูอี้ ,นแทน'1ด้

่ รึกษาการเทศบาลผูI้ ด้รับแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยูใน
กรรมการทีป
่ ตำแหน่งตามวาระ

เท่าผูท
ี่ นแทน
้ ต

มาตรา ๗๕ เบญจ ในการประชุมของคณะกรรมการทีป
่ รึกษาการเทศบาล ล้าประธานกรรมการ

ทีป่ รึกษาการเทศบาลไม,อยูใน
่ รึกษาการเทศบาลที,มาประชุม
่ ที,ประชุม หรือไม,อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการทีป

เลือกกรรมการทีป่ รึกษาการเทศบาลคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ ระชุม
มาตรา ๗๕ ฉ

่ รึกษาการเทศบาลมาประชุมไม,ตากว่า
การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการทีป

กึ่งจํานวนของกรรมการทีป่ รึกษาการเทศบาลทั่งหมดจึงจะเป็น องค์ประชุม
การวินิจฉัยชีขาด
้ ของทีป่ ระชุมให้ถือเสียงข้าง มาก
กรรมการทีป
่ รึกษาการเทศบาลคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน ล้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ าด

๙4

คําว่า “กรมมหาดไทย” แก่ใข เป็น “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” โดยพระราชกฤษฎีกาแก่ไขบทบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับการโอน อํานาจ
หน้าทีข
่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตป
ิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๙๕

กฎหมาย
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๖

ิ ี้
ในวันใช้พระราชบัญญัตน

ให้สมาชิก สภาเทศบาลและ คณะ เทศมนตรีแห่ง เทศบาลที,ได้จัด ตั้ง อยูแ
่ ล้ว

การเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ภายใน
ง ให้ดําเนิน
พ้นจากตําแหน่และ

กําหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันใช้พระราชบัญญัติ นี้

กิจการ
งาเนิน
แต่ให้คณะ เทศมนตรีที่พ้นจากตําแหน่ดํ

ี่ ต่งตั้งขึ้นใหม่จะเช้ารับหน้าที่
่ องคณะเทศมนตรีต่อไปจนกว่าคณะเทศมนตรีทแ
ในหน้าทีข

เว้นแต่เทศบาลใด

คณะ เทศมนตรีแห่ง เทศบาล นั้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยได้สั่ง แต่ง ตั้ง เจ้าพนักงาน เท่าจํานวน

กิจการแทน
เช้าดําเนิน

ก็ให้คณะเทศมนตรีนั้นพ้นจากหน้าที่
การรักษาพระราชบัญญัติ

มาตรา ๗๗

ิ ี้ และให้มี
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตน

ิ ี้
อํานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตน

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให่ใช้บังคับได้
ผูรั้ บสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๙๖

่ ระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ

ซึ่งใช้บังคับอยูไนเวลานีบาง
้ มาตรายังไม,เหมาะสม

เช่น ให้เทศบาลกูเ้ งินได้เฉพาะจากกระทรวง

ทบวง กรม หรือ

ิ ด้กําหนด
ความรับผิดชอบผูกพันการชําระเงินกู้ที่กระทรวงการคลัง
องค์การต่าง ๆ เท่านั้น และบางกรณีก็มไ
คํ้าประก้นไว่ให้แน่นอน จึงจําเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๐๙๗
มาตรา ๑๐

ตําแหน่อ
งยูแ
สมาชิกสภาเทศบาลประเภททีส่ องแห่งเทศบาลที,ดํารง
่ ล้ว ในวันที่

ิ ใี้ ช้บงคับให้คงอยูใ่ นตําแหน่ไงด้ต่อไปจนถึงคราวออกตามวาระ และล้าตําแหน่วง่างลงเพราะเหตุอื่น
พระราชบัญญัตน
ก่อนถึงคราวออกตามวาระจะแต่งตั้งสมาชิกขึ้นแทนต่อไป ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้

๐
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๙๖

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๒/ ตอน ที่ ๙๘/ หน้า๑๖๒๕/๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๘

๔๗

ราชกิจจานุณกษา เล่ม ๗๔/ ตอน ที่ ๑๑/ หน้า๓๔๕/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐
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มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ เนื่องจากสมควรที,จะยกเลิกสมาชิกสภาเทศบาล

ประเภทที,สอง เพื่อให้มีแต'สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งราษฎรเป็นผูเ้ ลือกตั้งแต่ประเภทเดียวกับแกไขเพิ่มเติมไม,ต้อง

ี ารแต่งตั้งผู้มค
ให้มก
บ้องถิ่นทีเ่ ป็น
ี ุณสมบัติ และวิทยฐานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเป็นผูเ้ ริ่มการสําหรัท

สุขาภิบาลอยูก่ ่อนแล้วจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาล เพราะท้องถิ่นทีเ่ ป็นสุขาภิบาลอยูก่ ่อนแล้วนั้นไต้มีการปฏิบัตหิ น้าทีข่ อง
ท้องถิ่นต่อเนื่องกันมาโดยมีกรรมการเลือกตั้งจากราษฎร เช้าสมทบเป็นกรรมการสุขาภิบาล อยูแ
่ ล้ว จึงไม,จําเป็น
ี มาชิกสภาเทศบาลในฐานะเป็นผูเ้ ริ่มการอีก นอกจากนีก้ ารเปลี่ยนซื่อเทศบาลยังไม่มบ
ต้องให้มส
ี ทบัญญัตริ ะบุไว้
ซัดแจํง์ว่าจะกระทําไต้ โดยวิธใี ดเพื่อไม่ให้มปี ัญหาจึงสมควรจะไต้มบี ทบัญญัตไิ ว้เสียให้ชัดว่าการเปลี่ยนซื่อเทศบาล
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

จึงจําเป็นต้องแก่ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา

พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕๙๘
มาตรา ๖

ในกรณีทเี่ ห็นสมควรกระทรวง มหาดไทย อาจแต่งตั้งช้าราชการไปดํารง
ตําแหน่ง

หรือปฏิบัตกิ ิจการของเทศบาลใดเป็นการชั่วคราวไต้ โดยไม่ขาดจากความเป็นช้าราชการและคงไต้รับเงินเดือน
ทางสังกัดเติม ถ้าแต่งตั้งช้าราชการสังกัดกระทรวงอื่น ให้กระทรวงมหาดไทยทํา
ความตกลงกับกระทรวงเจ้าสังกัด
■ I
ก่'อนแต่งตง
ให้ช้าราชการผูไต้รับแต่งตั้งมีฐานะ อย่างเดียวกับพนักงานเทศบาลทุกประการ

มาตรา ๗

กิจการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดทํา

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบาลใดให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวง มหาดไทย

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระทํ่งก
ิ ิจการใด ๆ ทีเ่ ทศบาลจัดทํา
อยูในวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้เช้บังคับ

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้เห้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ เพื่อแก่ไขข้อขัดช้องทางปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติ
รายจ่ายของเทศบาลให้สอดคล้องกับหลักการงบประมาณ
เทศบาล และเพื่อกําหนด

๙๘
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พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐๙๙

ิ บับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิบัตต
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
ิ ามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
ของคณะเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีในการปฏิบัตงิ าน
พ.ศ. ๒๔๙๖ ยังมีช้อขัดช้องเกี่ยวกับการมอบหมายอํานาจ

ประจํทัา้งการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัตแิ ละอัตราค่าปรับคดีละเมิดเทศบัญญัตกิ ย็ ังไม,อยูใ่ นระดับทีส่ มควร
จึงเห็นสมควรแกํไขพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนี้

๑. ให้คณะเทศมนตรีมอบอํานาจให้นายกเทศมนตรี เทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลหรือนายก
กิจการใด ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นงานประจํตาามปกติ
เทศมนตรีจะมอบอํานาจให้เทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลทํา
ซึ่งกฎหมายระบุว่าเป็นอํานาจ
หน้าทีข่ องคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีได้
๒.

ิ องนายกเทศมนตรี
แกไขบทบัญญัติเกี่ยว กับอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัตข

ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคดีได้
สั่งเรียก พยานมาเพื่อบันทึก ถ้อยคํา
และ เทศมนตรี เพื่อให้มีอํานาจ
ถ้าไม่มาให้ถ๊อว่าเป็นการขัดค่าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๓.

แกไข อัตราค่าปรับคดีละเมิดเทศบัญญัตใิ ห้สูงขึ้นจากหนึ่งร้อยบาทเป็นหนึ่งพันบาท

พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑'

่ ามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ิ บับนี้ คือ โดยทีต
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
่ างอย่างนอกเขตเทศบาล หรือลงทุนร่วมกับ
ซึ่งใช้บังคับอยูใน
กิจการในหน้าทีบ
่ ปัจจุบันเทศบาลยังไม,อาจจัดทํา

กิจการด้งกล่าวให้เป็นประโยชน์แก,ประชาซน
ราชการส่วนห้องถิ่นหรือบุคคลอื่นได้ ฉะนั้น เพื่อให้เทศบาลดําเนิน

ในท้องถิ่นยิ่งขึ้น จึงต้องแกไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาลบางมาตราเสียใหม่
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕®°*
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗® ๐๒
มาตรา ๔

ให้เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร

ซึ่งยังไม่มโี รงรับจํา
น่าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

าอสถานสินเชื่อห้องถิ่นขึ้นภายในกําหนดสามปีนับแต่วันที,พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บังคับ แต่ถ้ามีเหตุ
จัดตั้งโรงรับจํานํหรื
อันสมควรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตให้ขยายเวลาต่อไปไต้อีกไม,เกินสองปี
มาตรา ๕

๙๙
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หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

หน้าทีต่ ่าง ๆ ให้เทศบาลต้องจัดทำภายในเขตเทศบาล แด,กิจการบางอย่างทีเ่ ป็นประโยชน์แก,ประซาชน
ได้กําหนด

ิ ี้
ต้องจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัตน
่ จ
ี่ ํา
า กิจการสถานสินเชื่อเทศบาลยังมิได้มีหน้าทีท
ผูยาก
้ จน คือกิจการโรงรับจํานํและ

า กิจการสถาน สินเชื่อธนาภิบาลเป็นแหล่งทีอ่ ำนวยช่วย เหลือ
และโดยทีพ
่ ิจารณาเห็นว่ากิจการโรงรับจํานํและ
ให้เทศบาลมีหน้าที่
ประชาชนผูยาก
้ จนในกรณีที่มีความจําเป็นเกี่ยวกับการเงินเพื่อยังชีพของครอบคร้ว สมควรกําหนด

าอกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาลภายในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร
หรื
ต้องจัดให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจํานํ
ิ ขึี้ ้น
ทุกแห่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนผูยาก
้ จนต่อไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน
๐๓
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙®

ิ บับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
ให้
บางมาตรายังไม,เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณ ไต้กําหนด
ี่ ภาเทศบาลไม่รับหลักการ และผูว่้ าราชการจังหวัดไม,เห็นชอบด้วย
ผูว่้ าราชการจังหวัดต้องล่งร่างเทศบัญญัติทส

กับสภาเทศบาลทีไ่ ม,รับหลักการ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้ไและ

ไม่คล่องตัวในการบริหารงานห้องถิ่น สมควรแก!ขให้เหมาะสม

ิ ขึี้ ้น
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน

พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓® ๐๔

ิ บับนี้ คือ เนื่องจากในปีจจุบันนี้ กิจการงานของเทศบาลเมือง
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
ไต้เพิ่มภาระและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น

เนื่องจากการคมนาคม การเศรษฐกิจ การสืกษา การผังเมือง

๒ คน เท่ากับเทศบาล
การสาธารณูปโภค และการบริการแก’สาธารณะ แต่จำนวนเทศ มนตริของเทศบาล ยังมืจํานวน

ตำบลทีก่ ําหนดไว่ในมาตรา ๔๙ ความรับผิดชอบในภาระต่าง ๆ ป้จจุบันเท่ากับเทศบาลนครซึ่งมีเทศมนตริ ถึง ๔ คน
ด้วย เหตุตัง กล่าวจึง สมควรแกํใข เพิ่มจำนวน เทศ มนตรีตามสัด ส่วน ของ จำนวน สมาชิก สภาเทศบาลและ

ความรับผิดชอบในภาระต่าง ๆ ที่น้บวันยิ่งสลับซับช้อนขึ้น
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒®๐*
มาตรา ๑๔ บรรดากิจการทั้งหลายทีส่ มาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศ มนตรี ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

่ ระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ หรือจนถึงวันที่
ไปก่อนวันทีพ
ตามผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไต้กระทํา
มีการยุบสภาเทศบาลให้เป็น อันใช้บังคับไต้และมีผลผูกพันเทศบาล

909
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วันรับสมัครเลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๕ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลทีไ่ ด้กําหนด

ไวไเล้วก่อนวันทีพ
่ ระราชบัญญัตนิ ี้ไช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปตามระยะเวลาที่ผวู่้ าราชการจังหวัด ประกาศกําหนด
ิ ี้
มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตน
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ โดยทีร่ ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนด

หลักการ ในการจัดระเบียบการปกครองส่วนห้องถิ่นขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในห้องถิ่น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในส่วนของวาระ การดํารง

กสภาเทศบาล ช้อห้ามและการสินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพ้นจากตําแหน่ง
ตําแหน่สมาชิ
ง
หน้าทีข่ องเทศบาลให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
เทศมนตรีและคณะเทศมนตรี การยุบสภาเทศบาล รวมทั้ง อํานาจ

ิ ี้
ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓°๐๖
ตําแหน่ง
มาตรา ๒๐ บรรดาสมาชิก สภา เทศบาล และคณะ เทศมนตรีซึ่งดํารง
อยูใ่ น วัน ที่

ิ Iี้ ช้บังคับ ให้ดํารง
พระราชบัญญัตน
แหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ดํา
มาตรา ๒๑ ให้น่ามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติม

ิ มี้ าใช้บังคับกับเทศบาลทุกแห่งนับแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นด้นไปเว้นแต่กรณีที่
โดยพระราชบัญญัตน
บัญญัตไิ ว้เดยเฉพาะดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทต
ี่ ้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแห่งใด

โดยเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุมกี ารยุบสภาหรือถึงคราวออกตามวาระ และเป็นการเลือกตั้งของเทศบาลแห่งนั้น
ในครั้งแรกนับแต่วันทีพ
่ ระราชบัญญัตน
ิ ี๋ใช้บังคับให้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตามบทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรีไนคราวเดียวกัน โดยมิให้น่ามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินมี้ าใช้บังคับ

แต่เมื่อสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที,มาจาก

ง ว ให้น่ามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก่ไข
การเลือกตั้งไนครั้งดังกล่าวเช้ารับตําแหน่แล้

ิ มี้ าใช้บังคับกับเทศบาลแห่งนั้น
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตน
(๒) ในกรณีที่มก
แห่งใดเป็นเทศบาลเมืองก่อนถึงวัน ที่
ี ารเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบล

๑ มกราคม

๒๕๕๐ ให้น่าความใน (๑) มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ของเทศบาลเมืองนั้นด้วยโดยอนุโลม
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การบริหารเทศบาลตำบลให้ดําเนินการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี ตามบทที่ ๒ คณะเทศมนตรี

ต่อไป พั้นี้จนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ้นใหม่เป็นการเลือกตื้งทํว่ ใปหล้งจิ ากวันที, ๑ มกราคม ๒๕๕๐

ิ ี้
ในกรณีเช่นว่านีใ๋ ห้นํา
มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตน
การเลือกตั้งครั้งทีจ่ ะจัดให้มขี ึ้นนั้น
มาใช้บังคับสําหรับ
ประชามติตามมาตรา ๒๑
วันเลือกตั้งไว้แล้วก่อนวันจัดทํา
มาตรา ๒๒ ในกรณีทเี่ ทศบาลใดได้กําหนด

ิ ี้ให้ดําเนินการเลือกตั้งในรูปแบบคณะเทศมนตรีต่อไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แห่งพระราชบัญญัตน

ิ ี้
ก่อนการแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตน
ผาตรา ๒๓ ในระหว่างที่ใม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบริ
้ หารห้องถิ่น
ให้นํา
กฎหมายวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช่บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

ิ ห่งพระราชบัญญัตินี้
เท่าทีไ่ ม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตแ
ห้าพันบาท
ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลเรียกเก็บค่าสมัครเป็นเงินจํานวน

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

ให้ลือเขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้ง

ในกรณีที่มกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในคราวเดียวกันให้ใช้หน่วยเลือกตั้ง

ทีเ่ ลือกตั้ง เจ้าพนักงานผูดํ้ าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจ้าหน้าทีค่ ะแนน และบัญชีรายซื่อผู้มีสท
ิ ธิ
เลือกตั้งร่วมกันก็ได้
ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

ให้เป็นไปตามทีก
่ ระทรวง

มหาดไทยกําหนด
เพื่อประโยชน้Iนการดําเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยอาจออกระเบียบ
กําหนดวิธป
ี ฏิบัตใิ นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเท่าทีไ่ ม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้
ผาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ โดยทีร่ ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนด
ให้คณะผูบ
้ ริหารห้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารห้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาซนหรือมาจากความเห็นชอบ

ของสภาห้องถิ่น และการเลือกตั้งคณะผูบ้ ริหารห้องถิ่นหรือผูบริ
้ หารห้องถิ่นทีม่ าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาซน
ให้ใช่วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารเทศบาลจากทีเ่ ป็นอยูใน
่ บีจจุบัน

ทีใ่ ห้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภาเทศบาล เป็นให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
ของราษฎรในเขตเทศบาล เพื่อให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณีของราษฎรในห้องถิ่นโดยตรง
นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงการปฏิบัตงิ านของสภาเทศบาลให้เหมาะ สมและสอดคล้องกันด้วย จึงจําเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้
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หน้าทีข
่ อง ส่วน ราชการให้เป็นไป
พระราชกฤษฎีกา แล้โขบทบัญญัตใิ ห้ สอด คล้อง กับการโอน อํานาจ
ตามพระราชบัญญัตป
ิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕°๐°’
มาตรา ๖๓ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ ให้แกใขคํา
ว่า “กรมมหาดไทย”

เป็น “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” และคํา
ว่า “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยทีพ
่ ระราชบัญญัตป
ิ รับปรุงกระทรวง ทบวง

กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัตใิ ห้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มก
ื ารตราพระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการบริหารและอํานทจ
' หน่าที,ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว
ตําแหน่ง
ิ ังกล่าวได้บัญญัตใิ ห้โอน อํานาจ
หน้าทีข
่ องส่วนราชการ รัฐมนตรีผด
และเนื่องจากพระราชบัญญัตด
ู้ ํารง

หรือผูซ้ ึ่งปฏิบัตห
ี ารแล้โข บทบัญญัติต่าง ๆ
ิ น้าทีใ่ น ส่วนราชการเติม มาเป็นของ ส่วนราชการใหม่ โดยให้มก
หน้าทีท
่ โี่ อนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัตใิ ห้เป็นไปตามหลักการทีป่ รากฏในพระราชบัญญัตแิ ละ
ให้สอดคล้องกับอํานาจ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึง สมควรแล้โข บทบัญญัติของ กฎหมายให้สอด คล้องกับการโอน ส่วนราชการ

เพื่อให้ผูเกี
้ ไปด้นหาในกฎหมายโอนอํามาจ
' ห'น่าทีว่ ่าตามกฎหมายใด
้ ่ยวช้องมีความซัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ดอง
ี ารโอนภารกิจของ ส่วนราชการหรือผูร้ ับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผูโ้ ด แล้ว
ได้มก
แหน่งหรือผูซึ่งปฏิบัตห
ดํา
โดยแล้โขบทบัญญัตขิ องกฎหมายให้มกี ารเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผูดํ
ิ น้าที่
้ ารง
ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอน อํานาจ
หน้าที่ และเพิ่มผูแ้ ทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจ

ที่มกี ารตัดโอนจากส่วนราชการ เติมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งดัดส่วนราชการเติมที่มกี ารยุบเลิกแล้ว
ซึ่งเป็นการแล้โขให้ตรงตามพระราชบัญญัตแิ ละพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖°๐๘

ผาตรา ๔๖ บรรดาสมาซิกสภาเทศบาล คณะเทศ มนตรี นายกเทศ มนตรี รองนายกเทศ มนตรี

ซึ่ง ดํารง
แห น่ง ต่อไป จน กว่าจะ ครบวาระ หรือ
แหน่ งอยู,ใน วัน ที่ พระ ราช บัญญัติ นใี้ ช้บังคับให้ดํารง
ดํา
ดํา

มีการยุบสภาเทศบาล ในกรณีเซ่นว่านี้ ให้บทบัญญัตใิ นส่วนที่ ๒ บทที่ ๑ สภาเทศบาลและบทที่ ๒ คณะเทศมนตรี

ใน ส่วนที่ ๔ เทศบัญญัติ และใน ส่วนที่ ๖ การควบคุมเทศบาลแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ก่อนการแล้โขเพิ่มเติม

ิ ยัี้ งคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าทีไ่ ม,ซัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตน
โดยพระราชบัญญัตน
ิ ี้

ี ับแต่วันทีพ
มาตรา ๔๗ ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาลี่ปน
่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บังคับ มิให้น่าบทบัญญัติ
ในมาตรา ๔๘ เบญจ (๒)

แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแล้โขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

๐
68

80๗

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ ตอน ที่ ๑๐๒

80๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ ตอนที่ ๑๒๔ ก/

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตุลาคม ๒๕๔๕
หน้า ๑/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖

ก/ หน้า ๖๖/ ๘

www.yotathai.com

การจ่ายเงินเดือน
มาตรา ๔๘ บรรดาบทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที,กําหนด

าําแหน่งและ ประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
เงิน ประจํต

ที,ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี การจ่ายเงินค่าป่วยการแก,ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
่ ภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ทีใ่ ช้'บังคับ
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก,กรรมการทีส

่ ระราชบัญญัตนิ ี๋ใช้บังคับ ให่ใช้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบตามมาตรา ๔๘ จตุวสี ติ และมาตรา
อยูก
่ ่อนวันทีพ

ิ ี้
๖๘ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตน
ิ ี้
มาตรา ๔๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตบ
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

กําหนดรูปแบบการบริหารเทศบาลเป็นสองรูปแบบ คือ รูปแบบคณะเทศมนตรีและรูปแบบนายกเทศมนตรีเพื่อให้
การบริหารเทศบาลเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาซนและ

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารห้องถิ่นประกอบกับมีบทบัญญัติ
บางมาตรายังไม,เหมาะสมกับการบริหารงานของเทศบาล เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒*

มาตรา ๔๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ
่ ระราชบัญญัตเิ ทศบาล มีบทบัญญัติ
บางประการไม,เหมาะสมกับสภาวะในปีจจุบันเป็นการจํากัด
สิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผูสมั
้ ครรับเลือกตั้งและ

สิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเขดกว้างให้เป็นดุลพินิจของประชาชนโดยเสรีจึงจําเป็นต้องตรา

ิ ี้
พระราชบัญญัตน

*๐๔
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พระราชบัญญัติ

และองค์การบริหารส่วนตําบล
สภาตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้เว้ ณ

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

เป็นปีที่ ๔๙ ในรัซกาลปีพบัุ น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของตำบล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

เด

แนะน่าและยินยอมของรัฐสภา
ิ ึ้นไว้ ยคํา
ให้ตราพระราชบัญญัตข

ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑

ี้ ยกว่า “พระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และ องค์การบริหารส่วนตําบล
ิ เรี
พระราชบัญญัตน

มาตรา ๒๑

พระราชบัญญัตน
ิ ใี้ ห้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแด'วันประกาศ ในราชกิจจา

พ.ศ. ๒๕๓๗”

นุเบกษาเป็นด้นไป
มาตรา ๓

ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที, ๓๒๖ ลงวันที' ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ี ัญญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
บรรดากฎหมาย กฎ และช้อบังคับอื่นในส่วนที่มบ
ี้
ิ ี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตน
ิ แทน
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตน
ผาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตน
ิ ี้
“หน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาลและราชการส่วนห้องถิ่นอื่น

ที่มกี ฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม,รวมถึงองค์การบริหารส่วนจิงหวัด
“นายอำเภอ” หมายความรวมถึงปลัด อำเภอผูเ้ ป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย
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“ตําบล”หมายความว่า ตําบล
ตามกฎหมายว่าด้วย ลักษณะ ปกครอง ท้อง ที, ที่ อยูน
่ อก เขต
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

และในกรณีทต
ี่ ําบลใดมีพื้นทีอ่ ยูท
่ ั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการ

่ อี่ ยูน
ส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพื้นทีท
่ อกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๒
“คณะผูบ
้ ริหาร”

มาตรา ๕

(ยกเลิก)

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และให้มี

ิ ี้
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าทีเ่ พื่อปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตน

กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มผี ลเป็นการทํ่วไปเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้เข้บังคับได้

๑
สภาตําบล
หมวด

มาตรา ๖

ิ ี้
หน้าทีต
่ ามพระราชบัญญัตน
ในตําบล
สภาหนึ่งมีอํานาจ
หนึ่งให้มสี ภาตําบล

มฐี านะเป็นนิติบุคคล
ให้สภาตําบล

๑
สมาชิกสภาตําบล
ส่วนที่

มาตรา ๗

เหญ'บ้านของทุกหมูบ่ ้าน

ประกอบด้วยสมาชิกโดยตําแหน่ไงด้แก่ กํานันผู้
สภาตําบล

ในตําบล
นั้นเป็นสมาชิก
า ําบลและสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมูบ่ ้านในตําบล
และแพทย์ประจํต
สภาตําบล
หมูบ
่ ้านละหนึ่งคน

มาตรา

๘๓

ซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี ักษณะ
ผู้มีลท
ิ ธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล

ต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้มีลท
ิ ธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น

มาตรา

๙๔

ซึ่งได้รับเลือกตั้งต้อง มีคุณสมบัติ
ผู้มีลท
ิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตําบล

และไม่มลี ักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑)

ที,สมัคร
มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมูบ่ ้านของตําบล

รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม,น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

๒

มาตรา ๔ นิยามคํา
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕)
ว่า “คณะผูบริ
้ หาร” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล

พ.ศ. ๒๕๔๖
๓
๔

มาตรา ๘ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๙ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๒) ไม,เป็นผู้มพ
สมาซิกสภาท้องถิ่น
ี ฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหน่สงมาชิกสภาตําบล

คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือผูบริ
่ รึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ ริหารท้องถิ่น
้ หารท้องถิ่น รองผูบริ
้ หารท้องถิ่น หรือทีป
เพราะเหตุที่มีสว่ นได้เสียไม,ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการทีก
หรือองค์กรปกครอง
่ ระทํกัาบสภาตําบล
ส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

(๓) มีคุณสมบัตแ
ิ ละไม,มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นเซ่นเดียวกับผู้มีสท
ิ ธิสมัครรับเลือกตั้ง

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
มาตรา ๑๐ ให้นายอําเภอ
ซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์
จัดให้มกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล

ี ารทีก
และวิธก
่ ําหนดในระเบียบของกระทรวง มหาดไทย
ี ับแต่วันเลือกตั้ง
ง ละสีปน
๑๑ สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยูใ่ นตําแหน่คราว
ในกรณีทสี่ มาชิกสภาตําบล
ซึ่งได้รับเลือกตั้งดํารง
แล้วแต่ยังมิได้มีการเลือกตั้ง
ตําแหน่ครบวาระ
ง
สมาชิกสภาตําบล
ซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่ ให้สมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่ปฏิ
ง บัตห
ิ น้าทีไ่ ด้ต่อไป
มาตรา

ซึ่งได้รับเลือก ตั้ง
มาตรา ๑๒ นอกจาก การ พ้น จาก ตําแหน่ต
งามวาระ สมาชิก สภาตําบล
พ้นจากตําแหน่ด้งวยเหตุใดเหตุหนึ่ง

(๑)

ดังต่อไปนี้

ตาย

(๒) ลาออกโดยยื่นหนังลือลาออกต่อนายอําเภอในกรณีเซ่นนีใ้ ห้ถือว่าพ้นจากตําแหน่นังบแต่

วันลาออก
(๓) มีการยุบสภาตําบล

(๔)๕ เป็นผู้มีสว่ นได้เสียไม,ว่าทางตรงหรือทาง อ้อมใน สัญญากับสภาตําบล
ตําแหน่ง
ทต
ี่ นดํารง

หรือในกิจการทีก
่ ระทําให้แก,สภาตําบล
นั้น
(๕)

มี มติให้พ้น จาก ตําแหน่งโดย เห็น ว่า มีความ ประพฤติใน ทาง ที, จะ น่า มา
สภาตําบล

ซึ่งความเลือมเสียประโยชน์ของตําบลมติดังกล่าวต้อง มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก

ตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู,
(๖) นายอําเภอ
สั่งให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผูขาด
ิ รือ
้ คุณสมบัตห
มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิได้อยูป
ในหมู,บ้านทีไ่ ด้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน
่ ระจํา

สภา

เกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบล
ติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มเี หตุผล อ้นสมควร
(๗) ผูว่้ าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทาง

ความประพฤติ
วรรคสอง๖ (ยกเลิก)

4

๐
72

๖

กฎหมาย
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และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๒ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
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มาตรา

ซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการดํารง
๑๓๗ เมื่อตําแหน่สงมาชิก สภาตําบล

ี ารเลือกตั้งภายในลืสิบห้าวันนับแต่วันทีค
ตําแหน่ใ
งห้มก
่ รบวาระ
มาตรา

๑๔๘

เมื่อตําแหน่สมาชิ
ซึ่งได9รับเลือกตั้งว่างสงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ
กสภาตําบล
ง

ี ารเลือกตั้งแทนตําแหน่ทีงว่ ่างภายในหกสิบวันนับแต่วันทีต
ให้มก
ตําแหน่ง
่ ําแหน่นัง้นว่างลง เว้นแต่วาระการดํารง

ทีเ่ หลืออยูไ่ ม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาตําบล
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู,

สมาชิก สภาตําบล
ได้เพียง เท่าวาระ ที,เหลือ อยู่
ผซ
ู้ ึ่งได้รับ เลือก ตั้ง แทน นั้นให้อยูใ่ น ตําแหน่ง

ของผูซึ่งตนแทน

มาตรา ๑๕ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู,บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองห้องที่ ให้สมาชิก

ตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมูบ่ ้านเดิมทีถ่ ูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยูต่ ่อไป

สภา

จนกว่าสมาชิกภาพจะสินสุดลงตามมาตรา ๑๒

เมื่อมีการแยกพื้นทีบ่ างส่วนของหมู,บ้านใดขึ้นเป็นหมู,บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาตําบล
ซึ่งได้รับเลือกตั้ง

ซึ่งไดรับเลือกตั้งอยูต่ ่อไป โดยให้สมาชิกสภาตําบล
ของหมู,บานเดิมย้ง์คงเป็นสมาชิกสภาตําบล
ที่มภี ูมลิ ําเ■นาอยูใ่ นหมู,บานใด

เป็นสมาชิกสภาตําบลของหมู,บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสินสุดลงตามมาตรา ๑๒ และให้นาย อําเภอ
จัดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล
ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจํานวน
ทั้งหมู,บ้านเดิมและหมู,บ้าน
ทกี่ ฎหมายกําหนด

ทีจ่ ัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อเป็นสมาชิกสภาตําบล
ทหี่ มู,บ้านนั้นตั้งอยูใ่ นเขต ภายในหกสิบวันนับแต่วันทีป่ ระกาศตั้งหมู,บ้านใหม่

และให้ผูได้รับเลือกตั้งอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องสมาชิกอื่นในตําบล
นั้น เว้นแต่วาระการดํารง
ตําแหน่ง

ทีเ่ หลืออยูไ่ ม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาตําบล
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู,๙
วรรคสาม'90 (ยกเลิก)

มาตรา ๑๖ สภาตําบล
มีกํานันเป็น ประธานสภาตําบลและ มีรองประธานสภาตําบล
คนหนึ่ง

ซึ่งนายอําเภอ
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาตําบล
ตามมติของสภาตําบล
รองประธานสภาตําบล
มวี าระการดํารง
ละลืปี
ตําแหน่คราว
ง

รองประธานสภาตําบล
พ้นจากตําแหน่ก
ง่อนครบวาระการดํารง
สอง เมื่อ
ตําแหน่ตามวรรค
ง
(๑)

ลาออกโดยยื่นหนังลือลาออกต่อนาย อําเภอในกรณีเซ่นนีใ่ ห้ถือว่าพ้นจากตําแหน่นังบแต่

วันลาออก
(๒) พ้นจากตําแหน่สงมาชิกสภาตําบล
ตามมาตรา ๑๒

๗
๘
๙

มาตรา ๑๓ แกิไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๔ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๕ วรรคสอง แกํไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕)
พ. ศ. ๒๕๔๖

90

มาตรา ๑๕ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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มาตรา ๑๗ ประธาน สภาตําบลเป็นผูเ้ รียก ประชุมสภาตําบลและ มีหนาทีด
่ ําเนินการประชุม
ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมทีก
่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด

มีหน้าทีก
รองประธานสภาตําบล
่ ระทํกาิจการแทนประธานสภาตําบลเมื่อประธานสภาตําบลไม,อยู่
ในทีป่ ระชุมหรือไม่อาจปฏิบัตห
มอบหมาย
ิ น้าทีไ่ ด้ หรือตามทีป่ ระธานสภาตําบล

เมื่อประธาน สภาตําบล
และ รอง ประธาน สภาตําบล
ไม่ อยูใ่ น ที่ประชุมให้สมาชิก สภาตําบล

ทีม่ าประชุมเลือกกันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
ี ารประชุมสภาตําบลไม,น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้อง มีสมาชิก
มาตรา ๑๘ ให้มก
ทั้งหมดเท่าที่มอี ยูจ่ ึงจะเป็นองค์ประชุม
ตําบล

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สภาตําบล
สมาชิกสภา

การลงมติของทีป
่ ระชุมให้ถือเสียงข้าง มากเว้นแด,ที่มบี ัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตน
ิ ี้

สมาชิก สภาตําบล
คนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน

ถ้า มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

ในทีป่ ระชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด
้
มาตรา ๑๙ สภาตําบล
มเี ลขานุการสภาตําบล
่ ฏิบัตงิ าน
คน หนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการทีป

ในตําบล
นั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มค
ี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘

ให้นายอําเภอเป็นผูแ
ตามมติของสภาตําบล
้ ต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบล

มี หน้าทีร่ ับผิด ชอบงาน ธุรการและ การจัดการประชุม
เลขานุการ สภาตําบล
และงานอื่นใดตามทีส่ ภาตําบล
มอบหมาย
มาตรา ๒๐

มาตรา ๒๑ ใน การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิก สภาตําบล
และ เลขานุการ
สภาตําบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนที่ ๒

อํานาจ
หน้าทีข
่ อง สภาตําบล
มาตรา ๒๒ สภาตําบล
มอ
ี ํานาจ
หน้าทีใ่ นการพัฒนาตําบล
ตามแผนงานโครงการและงบประมาณ

ของสภาตําบลเสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบล
ปฏิบัตห
ิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตําบล
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองห้องทีแ่ ละหน้าทีอ่ ื่นตามทีก
่ ฎหมายกําหนด
มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาตําบล
กิจการภายในตําบลดังต่อไปนี้
อาจดําเนิน
(๑) จัดให้มีนั้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) จัดให้มแ
ี ละบํารุรงักษาทางนั้าและทางบก
(๓)

๐
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(๔)

คุ้มครองดูแลและบํารุรงักษาทรัพยากรธรรม?กติและสิงแวดล้อม

บํารุแงละส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้ งอายุ และผูพิ
้ การ
(๕)

มาตรา ๒๔®'’

กํานันผูใ้ หญ่บ้าน

ิ ี้
ซึ่งปฏิบัตห
า ําบล
และแพทย์ประจํต
ิ นัาทีต่ ามพระราชบัญญัตน

ตําบลทตี่ นดํารงตําแหน่หรื
ง อในกิจการทีก่ ระทํา

ต้องไม่เป็นผู้มีสว่ นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทาง อ้อมในสัญญากับสภา

ตําบล
นั้น

ให้แก,สภา

กระทํกาารฝ่าเ เนตามทีบ่ ัญญัตใิ นวรรคหนึ่ง
ี่ านันผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจํต
ในกรณีทกํ
า ําบล

กํานันผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจํตาําบลแล้วแต่กรณี

ให้ผูว่้ าราชการจํงหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตําแหน่ง

โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากตําแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม,เหมาะสม
ง กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองห้องที,
กับตําแหน่ตาม

มาตรา ๒๕ ใน การ ปฏิบัติ หน้าที่ของ กํานัน
และ ผู้ใหญ่บ้าน ตาม กฎหมายว่าด้วย ลักษณะ

ปกครองห้องทีใ่ นส่วนทีเ่ กี่ยวกับกิจการใดทีก
และผู้ใหญ่บ้านดําเนินการ
่ ําหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาตําบลให้กํานัน
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตําบล

โครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในพื้นทีต
่ ําบลใด
มาตรา ๒๖ ในการจัดทํา

ตําบล
นั้นด้วย

ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นคํานึถ
งึงแผนพัฒนา

มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัตห
ิ น่าทีข่ องสภาตําบลให้ประธานสภาตําบลเป็นผูร้ ับผิดชอบดําเนินกิจการ
ตามมติของสภาตําบลแต่สภาตําบล
อาจมอบหมายให้สมาซิกสภาตําบล
กิจการแทนเฉพาะกรณีได้
ผอู้ ื่นดําเนิน

ในการทํนาิติกรรมของสภาตําบลให้ประธานสภาตําบลเลขานุการสภาตําบล
และสมาซิกสภาตําบล

กระทํกาารแทนสภาตําบลทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
อีกหนึ่งคนร่วมกันมีอํานาจ

มาตรา ๒๘ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผูว่้ าราชการจังหวัด สภาตําบล
กิจการนอกเขต
อาจทํา
สภาตําบลหรือร่วมกับสภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัด หรือหน่วยการบริหารราชการ

กิจการร่วมกันได้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อทํา
ส่วนจังหวัด

หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการนั้นเป็นกิจการทีจ
่ ําเป็นต้อง ทํา

และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูใน
หน้าทีข่ องตน
่ อํานาจ

88

มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แก่ไทเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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ส่วนที่

๓

รายได้และรายจ่ายของสภาตําบล
มาตรา ๒๙ สภา ตำบล มีรายได้ซึ่ง องค์การบริหาร ส่วน จังหวัด จัด สรรให้ตาม หลัก เกณฑ์

ทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนดดังต่อไปนี้
(๑)

ภาษีบํารุห้งองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่น

(๒)

ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามทีจ
่ ะมีกฎหมายกําหนดไวัทจี่ ัดเก็บไต่ใน

อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ทจี่ ัดเก็บไต่ในตําบล
นั้น

ตําบล
นั้น

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันที,เก็บเพิ่มขึ้นตามข้อบัญญัติ

ตําบล
นั้น

จ้งหวัดในเขต

(๔)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ทีอ่ งค์การบริการส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร

(๕)

ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องค์การบริหารส่วนจ่ง์หวัดได้รับจัดสรร

(๖)

_ ______

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที,องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร

มาตรา ๓๐ ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก,สภาตําบลเป็นเงินอุดหนุน

_

มาตรา ๓๑ สภาตาบลอาจมราย เด ดงตอ เบน
(๑)

o

ฯ

9/

a/

I

*1

\J(

รายได้จากทรัพย์สินของสภาตําบล

(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาตําบล
(๓) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผอู้ ุทิศให้
(๔)

เงินอุดหนุนและรายไต่อื่นตามทีร่ ัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้

(๕)

รายไต่อื่นตามทีจ่ ะมีกฎหมายกําหนด
ให้เป็นของสภาตําบล

ให้!,ด้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาตําบล

ตามประมวลรัษฎากร และไม่ดอ้ งนํา
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๓๓ สภาตําบล
อาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้

(๑)

เงินเดือน

(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินค่าตอบแทนอื่นๆ
(๔)

ค่าใช้สอย

(๕)

ค่าวัสดุ

(๖)

ค่าครุภัณฑ์

(๗) ค่าที่ดิน สิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
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(๘)

ค่าสาธารณูปโภค

(๙)

เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น

(๑๐) รายจ่ายอื่นใด ตามข้อผูกพัน หรือตามที,มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

กําหนดไว้
ผาตรา ๓๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาตําบลรองประธานสภาตําบลสมาซิกสภาตําบล
และ

เลขานุการสภาตําบลให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๓๕ งบประมาณราย จ่าย ประจําปี
และงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมของ สภาตําบล
ให้จัดทําเป็นข้อบังคับตามระเบียบและวิธก
ี ารทีก่ ระทรวง มหาดไทยกําหนด
ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด

ราย จ่ายซึ่ง กําหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจํานั
ปี้น

หรือมีความจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดทํา
ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

เมื่อสภาตําบล
จัดทํา
ร่างข้อบังคับงบประมาณราย จ่าย ประจําปี
หรือร่างข้อบังคับงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมเสร็จแล้ว ให้เสนอนาย อําเภอเพื่ออนุมัติ
ถ้าข้อ'บงคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ออกไม่ทันปีใหม่ ใทํใข้ข้อบีง์ คับงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ก่อนนั้นไปพลางก่อน

มาตรา ๓๖ ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการคลง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา
กระทรวงมหาดไทยจะ ออกระเบียบเกี่ยวกับการตําเนินงานอื่น ๆ ของ สภาตําบลให้สภาตําบล
ต้องปฏิบัตด
ิ ้วยก็ไต้

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

งึงลักษณะของพื้นที่
ให้คํานึถ

รายไต้ ความคล,องตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตําบล
ด้วย

จํานวน
ประซากร

มาตรา ๓๗ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มก
ี ารตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่นๆ

ของสภาตําบล
ส่วนที่ ๔

การกํากับ
ดูแลสภาตําบล
มาตรา ๓๘ นายอําเภอ
มอ
ี ํานาจ
กํากับดูแลการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องสภาตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

ในกรณีทปี่ รากฏว่าการดําเนินการของสภาตําบลเป็นไปโดยไม,ชอบด้วยกฎหมาย

ก่อหรืออาจก่อ

ให้เกิดความเสียหายแก,ทางราชการ หรือไม,เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นายอําเภอ
มอ
ี ํานาจ
ยับยั้ง

การดําเนิน
การดังกล่าวไว้เป็นการซํ่วคราวไต้และรายงานไปยังผูว่้ าราชการจํง์หวัดเพื่อวินิจฉัย
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ในกรณีทผ
ี่ วู่้ าราชการจํงหวัดเห็นว่าการตําเนินการของสภาตําบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรืออาจก่อ

ให้เกิดความเสียหายแก,ทางราชการ หรือไม,เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผูว่้ าราชการจ้งหวัดมีอํานาจ

สั่งการให้สภาตําบล
ระงับการดําเนินการดังกล่าว

ในกรณีที่ผวู่้ าราชการจ้งหวัดเห็นว่าการตําเนินการของสภาตําบลเป็นไปโดยชอบแล้ว ให้ผูว่้ าราชการ

จังหวัด สั่งเพิกถอนการยับยั้งของนาย อําเภอแด,ล้านาย อําเภอไม,รายงานผูว้ ่าราชการจังหวัดภายในสิบห้าวัน
นับแด'วันทีย่ ับยั้ง หรือผูว่้ าราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายใน สามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับเรื่อง

ให้การยับยั้งของ

นายอําเภอ
และอํานาจ
สั่งการของผูว่้ าราชการจังหวัดเป็นอันสินสุดลงตั้งแต่วันทีค่ รบกําหนดเวลาดังกล่าว

บนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ

มาตรา ๓๙ หากปรากฏว่าสภาตําบล
กระทํา
การฝ่า

ของประชาชน หรือละเลยไม,ปฏิบัตต
ิ ามหรือปฏิบัติการไม,ชอบด้วยอํานาจ
หน้าที่ ผูว่้ าราชการจังหวัด อาจสั่งยุบ
สภาตําบล
ได้ตามคําเสนอแนะของนายอําเภอและเมื่อผูว่้ าราชการจ้ง์หวัดสั่งยุบสภาตําบล
แล้ว ให้สภาตําบล
ยังคง

ประกอบด้วยสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่ทัง้งหมดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล
ซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่

ใน กรณี ที่ การยุบ สภาตําบล
ตามวรรค หนึ่ง เป็น ผลจาก การกระทํา
ของกํานันผู้ใหญ่บัาน

หรือแพทย์ประจำตําบลซึ่งเป็นสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่งหรือบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกระทํา
การด้วย

กํานันผูใหญ'บ้าน หรือแพทย์ประจํตําาบลแล้วแด'กรณี

ให้ผูว่้ าราชการจ้ง์หวัด สั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตําแหน่ง

โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากตําแหน่งเพราะ บกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม,เหมาะสม
ง กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองห้องที่ และล้าสมาชิกสภาตําบล
กับตําแหน่ตาม
โดยตําแหน่งเหลืออยูใม’ถึงกึ่งหนึ่ง

ของ สมาชิก สภาตําบล
โดยตําแหน่ทัง้ง หมดให้ผวู้ ่าราชการจังหวัด แต่ง ตั้ง บุคคลตามจํานวน
ทีเ่ ห็น สมควร
เข้าร่วมปฏิบัตห
่ ับสมาชิก สภาตําบลโดย ตําแหน่ทงเี่ หลือ อยูจ่ นกว่าจะ มีการเลือกตั้ง
ิ น้าทีก

หรือแพทย์ประจํตํ
า าบล
และสมาชิกสภาตําบล
ซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่

กํานันผู้ใหญ่บ้าน

หมวด ๒
องค์การบริหารส่วนตําบล

มาตรา ๔๐ สภาตําบล
ที่มรี ายได้โดยไม'รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณทีล่ ่วงมาติดต่อกันสามบี

เฉลี่ยไม่ตากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ได้โดยทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุชื่อ
ส่วนตําบล

และเขตฃององค์การบริหารส่วนตําบลไว้ด้วย

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาตําบล
ตามวรรคหนึ่งให้ทําเป็นประกาศของกระทรวง

มหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๑ สภาตําบล
ที่ใด้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามมาตรา ๔๐ ให้พ้นจากสภาพ
แห่งสภาตําบล
นับแด'วันทีไ่ ด้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นด้นไป

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าทีข่ องสภาตําบล
ตามวรรคหนึ่ง
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หรือองค์การบริหารส่วนตําบล
อาจรวมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา ๔๑ ทวิ®'5 สภาตําบล

ที่มเี ขตติดต่อกันภายในเขตอําเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประซาซนในเขตตําบล
นั้น โดยให้น่ามาตรา ๔๐
และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หรือองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา ๔๑ ตรี®๓ สภาตําบล
อาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนห้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกัน

นั้น
ภายในเขต อําเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบล

โดยทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้กําหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิ่นไวไน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย
ให้น่ามาตรา

๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการรวมตามวรรคหนึ่ง

โดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ จัตวา® ๔ ให้กระทรวง มหาดไทยตําเนินการประกาศยุบสภาตําบล
ทั้งหมดและองค์การ

อื่น
บริหารส่วนตําบลใด ที,มีจํานวน
ประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นทีเ่ ช้ากับองค์การบริหารส่วนตําบล

หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิ่นที่มเี ขตติดต่อกันภายในเขตอํ๓
าอเดียวกันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที,มีเหตุ
ดังกล่าว

หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิ่นใดตามวรรคหนึ่ง
การรวมกับองค์การบริหารส่วนตําบล

ตําบล
นั้น

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขต

การสํารวจเจตนารมณ์ของประชาซนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามทีก
่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด

ใด มีจํานวน
องค์การบริหารส่วนตําบล
ประชากรไม่ถึง สอง พันคนแต่มีสภาพพื้นทีเ่ ป็นเกาะหรือ

โดยสภาพทางภูมีศาสตรัเม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิ่น

ทีจ่ ะไปรวมได้เดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ตําเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การบริหารส่วนตําบล
นั้นก็ได้
ให้น่า มาตรา

๔๑ และ มาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการยุบและรวม

ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

มาตรา ๔๑ เบญจ®5 สภาตําบล
หรือองค์การบริหารส่วนตําบล
อาจแยกพื้นทีบ่ างส่วนไปรวมกับ

หรือหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อื่น
องค์การบริหารส่วนตําบล

หรือรับพื้นที่บางส่วนของสภาตําบล

หรือองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิ่นอื่นมารวมด้วยได้ โดยทําเป็นประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทยเเ
ละให้กําหนดเขตใหม่ของหน่วยการปริหารรไซการส่านห้องถิ่นไวิในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย
การสํารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นทีใ่ นเขตสภาตําบลหรือองค์การ

หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที,กระทรวงมหาดไทยกําหนด
บริหารส่วนตําบล

8๒
8๓

*๔

8ff

มาตรา ๔๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที๓
่ ) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึ่ง แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๑ จัตวา แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๑ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ เจ้าหน้าทีข่ องสภาตําบลหรือพนักงานส่วนตําบล

หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผูเ้ อนและผูรั้ บโอน
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ให้สภาตําบล
ตกลงกัน ในกรณีทตี่ กลงกันไม,ไต้ให้เป็นไปตามที่ผู้ฑร่ าชการจังหวัดประกาศกําหนด

มาตรา ๔๑ ฉ๑๖ ในกรณีที่มกี ารตําเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตริ มาตรา ๔๑ จัตวา

หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเป็นเหตุให้ต้องเพิ่มจํานวนสมาชิก สภาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
การเลือกตั้งเพื่อให้มีสมาชิกครบจํานวน
ตามทีก่ ฎหมายกําหนดและให้ผู้เต้รับเลือกตั้งอยูโ่ นตําแหน่งเท่ากับ
ให้ดําเนิน

ตําแหน่ทงเี่ หลืออยู่
วาระที,เหลืออยูข
่ องสมาชิกอื่นในหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เว้นแต่วาระการดํารง

ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สมาชิกของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๔๒๑°’ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล

ขึ้นเป็นเทศบาลไดโดยท่าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย

ตําบลทไี่ ต้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหาร

องค์การบริหารส่วน

สินสุดลง และ,มายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ส่วนตําบลรวมพั้ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ี ระกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป
พ้นจากตําแหน่นังบแต่วันทีไ่ ต้มป
และลูกจ้าง
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียก ร้อง หนี้ พนักงาน ส่วนตําบล

เอนไปเป็นของเทศบาลทีจ่ ัดตั้งขึ้นนั้น

ตามวรรคหนึ่ง ให้
ขององค์การบริหารส่วนตําบล

บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ทไี่ ต้เช้บังคับในเรื่องใด อยูก่ ่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับ

ี ารตราเทศบัญญัตใิ นเรื่องนั้นขึ้นใหม่
ไต้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะไต้มก
มฐี านะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๔๓ องค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา

๔๔๑๘ องค์การบริหารส่วนตําบล
และ นายก
ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

องค์การบริหารส่วนตําบล
ส่วนที่

๑

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

มาตรา

๔๕๑๙

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน
หมู,บานละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่,บานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น

0๖
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มาตรา ๔๑ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที๕
่ ) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๒ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

*๘

มาตรา ๔๔ แก่ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตํา
บส (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

9๔

มาตรา ๔๕ แก่ไชเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตํา
บส (ฉบับที่ ๓) พ. ศ. ๒๕๔๒
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นั้น
ในกรณีที,เขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบ่ านให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ใด
จํานวน
ประกอบด้วยสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หกคน และในกรณีที'เขต องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน
มีเพียงสองหมูบ่ ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นั้นประกอบด้วย สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

หมูบ
่ ้านละสามคน

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การเลือกตั้ง
สมาซิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารห้องถิ่น

ี ับแต่วันเลือกตั้ง
มก
ี ําหนด
คราวละสีปน
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา

๔๖๒๐

มอี ำนาจหน้าที,ดังต่อไปนี้
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ

ข อง องค์การบริหารส่วนตําบล
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบลร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีและร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(๓) ควบคุมการปฏิบัตงิ านของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
มาตรา ๔๗๒® ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้อง มีคุณสมบัตแ
ิ ละ

ไม,มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ให้นํา
บทบัญญัติ มาตรา

๑๓ มาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาซิก

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยอนุโลม
ต้อง มี
มาตรา ๔๗ ทวิ๒๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก ตั้งเป็น สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
คุณสมบัตแิ ละไม,มีลักษณะต้องหามดังต่อไปนี้

(๑)

ที'สมัคร
มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมูบ่ ้านของตําบล

รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม,น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ไม่เป็นผู้มพ
สมาซิกสภาท้องถิ่น
ง ซิกสภาตําบล
ี ฤติกรรมในทางทุจริตหรือพันจากตําแหน่สมา

คณะผูบ
่ รึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ ริหารท้องถิ่น
้ ริหารท้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารท้องถิ่น รองผูบ
้ ริหารท้องถิ่น หรือทีป

เพราะเหตุที่มีสว่ นได้เสิยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที,กระทํกัาบสภาตําบล
หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓)

มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิก

สภาท้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารท้องถิ่น

แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕eft)
มาตรา ๔๗ แก่ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
tob
มาตรา ๔๗ ทวิ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญํตสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒°

มาตรา

oft)

๖'’
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มาตรา ๔๗ ตรี1๒๓ สมาชิกภาพของสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สินสุดลงเมื่อ
(๑)

ถึงคราวออก ตาม อายุของ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ มีการยุบสภา องค์การ

บริหารส่วนตําบล
(๒) ตาย

(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนาย อําเภอ
(๔)

ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สามครั้งติดต่อกันโดยไม่มเี หตุอันสมควร

(๕)

มีได้อยูป
ในหมูบ่ ้านทีไ่ ด้รับเสือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน
่ ระจํา

(๖)

เป็นผู้มีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง อ้อมในสัญญาทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบล
นั้น

เป็นคู'สัญญาหรือในกิจการทีก่ ระทําใบ้แก,องค์การบริหารส่วนตําบล
นั้นหรือทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบล
นั้นจะกระทํา
(๗) ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ

(๘)

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มม
ี ติใบ้พ้นจากตําแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทาง

ทีจ่ ะน่ามาซึ่งความเสือมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก,องค์การบริหารส่วนตําบลหรือกระทํกาารอันเสือมเสีย

ประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนไม,น้อยกว่าหนึ่งในสาม

สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ของจํานวน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูเ่ ข้าชื่อเสนอใบ้สภาองค์การบริการส่วนตําบล
พิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม,น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ทิ้งํ้หมดเท่าที่มอี ยู่ ทิ้งํ้นี้ ถ้าสมาชิกสภาองครืทรบริหารส่วนตําบล
ผนัู้ ้นมิไต้อุทธรณ์หรือโตไเย้งมติของสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งใบ้สมาชิกสภาพสิน สุดลงนับแต่วันทีค
่ รบระยะเวลาอุทธรณ์

หรือโต้แย้งดังกล่าว
ในกรณีทสี่ มาชิกภาพของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ผใู้ ด สิน สุดลงตาม (๘) ผูน
้ ั้น
อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ไปยังนายอําเภอไต้ภายในสิบบ้ไวันนับแต่วันทีร่ ับทราบ
มติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโดยระบุข้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายประกอบด้วย
และใบ้นายอําเภอ
สอบสวนและวินิจฉัยใบ้เสร็จสินภายในสามสิบวันนับแต่วันทีใ่ ต้รับคํา
วินิจฉัย
อุทธรณ์หรือโต้แย้งคํา

ของนายอําเภอ
ใบ้เป็นทีส
่ ุด

(๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเสือกตั้งในเขต องค์การบริหารส่วนตําบล
ใด มีจํานวนไม,น้อยกว่าสามใน สี่

ของจํานวน
ผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิก สภา องค์การบริหารส่วนตําบล
ผใู้ ดไม,สมควร

ดํารง
ตําแหน่ต่
งอไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาบ้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารบ้องถิ่น

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ผูใดสินสุดลงตาม (๔)

(๕) (๖) หรือ (๗) ใบ้นายอําเภอ
วินิจฉัยของนายอําเภอใบ้เป็นที,สุด
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คํา

ในกรณีที,สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สินสุดลงตาม (๙) พร้อมกันทิ้งหมด

ใบ้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
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และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔๗ ตรี แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญฌูตสภาตําบล
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มาตรา ๔๘

มปี ระธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งเลือกจาก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้นายอําเภอ
แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา

๔๙๒๔

ประธาน สภาและรอง ประธาน สภา องค์การ บริหารส่วนตําบล
ดํารง
ตําแหน่ง

จนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา

๕๐๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ตาม
ง มาตรา ๔๙ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑)

ลาออก โดยยื่นหนังลือลาออกต่อนายอําเภอ

(๒)

สินสุดสมาซิกภาพของสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

(๓) ผูว่้ าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่ตามมาตรา
ง
๙๒
ง (๓) จะดํารง
ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร
ผูซึ่งผูว่้ าราชการจ้งหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่ตาม
ส่วนตําบล
หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอีกไม่ได้ ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นั้น

มาตรา ๕๑ เมื่อตําแหน่ประธาน
หรือรอง ประธาน สภา องค์การบริหารส่วนตําบลว่าง ลง
ง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้มก
ี ารเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
แทน

ตําแหน่ทงวี่ ่างภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ที,ตําแหน่นัง้นว่างลงและให้ผซู้ ึ่งได้รับเลือกแทนนั้น อยูใน
่ ตําแหน่ง

ได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข
่ องผูซึ่งตนแทน

มาตรา ๕๒๒๖ ประธาน สภา องค์การบริหารส่วนตําบล
มีหน้าทีต
่ ําเนิน การประชุมและตําเนิน

กิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มห
ี น้าทีช
่ ่วย ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ปฏิบัตกิ ารตามหน้าที่ และกระทํกาิจการตามทีป่ ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมาย
ในกรณีที่ใม่มปี ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อยู่

หรือไม่สามารถปฏิบัตห
ิ น้าทีไ่ ด้หรือไม่ปฏิบัตห
ิ น้าที่ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปฏิบัตห
ิ น้าทีแ่ ทน

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ครั้งใด

ถ้าไม่มีผป
่ ระธานในทีป
่ ระชุม
ู้ ฏิบัติหน้าทีป

ตําบลทมี่ าประชุมเลือกกันเองเพื่อทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมสําหรับการประชุม

ให้สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน

ในครั้งนั้น
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ครั้งใด ถ้าผูทํ
หน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมสั่งปีดประชุม
้ า
ก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่มส
ี มาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
่ ระชุมครบองค์ประชุมและ
อยูใน
่ ทีป

๒๔
๒*
*๖

มาตรา ๔๙ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕0 แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และ องค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎหมาย
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวนไม,น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเท่าที่มอี ยู่

ในทีป่ ระชุมเสนอให้เปีดประชุม ให้ตําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบ

ี ติให้ขดประชุม และให้น่าความในวรรคสามและวรรคสี่
วาระการประชุมหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จะไต้มม
มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว’5๗
มาตรา

๕๓๒๔ ในปีหนึ่งให้มสี มัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร

แด,ต้องไม,เกินสีส่ มัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด
จะกําหนด
ส่วนตําบล

นาย อําเภอ
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ตําเนินการประชุมสภาองค์การ
ต้องกําหนด

คเง

บริหารส่วนตําบล แรกภายในสิบห้าวันนับแด,วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
และให้ทป
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ี่ ระชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

กรณีทส
ี่ ภา องค์การบริหารส่วนตําบลไม่ อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกไต้ตามกําหนดเวลา

ในวรรคสอง หรือมีการประชุมแตใม,อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไต้'นายอํ๓
าออาจเสนอผูว่้ าราชการ

คําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

จ้ง์หวัดให้มี

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ

ี ําหนดไม่เกินสิบห้าวัน
ให้มก

แด,ล้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง

ไต้รับอนุญาตจากนายอําเภอ

มาตรา ๕๔ ให้ประธาน สภา องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้เรืยกประชุมสภาองค์การบริหาร
ตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปีดหรือปีดประชุม
ส่วนตําบล

ในกรณีทยี่ ังไม่มปี ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ไม,เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้นายอําเภอเป็นผูเรี
้ ยกประชุม และเป็นผู้เปีดหรือขดประชุม

มาตรา

๕๕๒๙

นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนายก องค์การบริหารส่วนตําบลหรือสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบล
มจี ํานวนไม,น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู,
อาจท่าคํา
ร้องยื่นต่อนายอําเภอ
ขอเปีดประชุมวิสามัญ ล้าเห็นสมควรให้นายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญไต้

สมัยประชุมวิสามัญให้กําหนดไม,เกินสิบห้าวัน

แต่ล้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องไต้รับอนุญาต

จากนายอําเภอ

๒"'

๒๘
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และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ. ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๒ วรรคห้า แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล

ิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๓ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตส

และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แกํไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
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มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ต้องมีสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ทั้งหมดเท่าที,มีอยูจึ่ งจะเป็นองค์ประชุม
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้น่าบทบัญญัติตามมาตรา

๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบล
ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๖/

๑๓๐ ในทีป่ ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

มีสิทธิตั้งกระทูถ้ ามนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเรื่องใดอันเกี่ยวกับ
งานในหน้าทีไ่ ต้
มาตรา ๕๗๓®

หรือสมาซิก
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเลือกปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโดยมีหน้ไทีร่ ับผิดซอบงานธุรการ

และจัดการประชุมและงานอื่นใดตามทีป
งึงความรู้
มอบหมาย ทั้งนี้ ให้คํานึถ
่ ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ้นจากตําแหน่งเมื่อครบ อายุของสภาองค์การบริหาร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มี มติ
ส่วน ตําบลหรือ เมื่อ มี การยุบ สภา องค์การ บริหาร ส่วน ตําบลหรือ สภา องค์การ บริหารส่วน ตําบล

ให้พ้นจากตําแหน่ง
ส่วนที่ ๒

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล๓to
มาตรา ๕๘๓๓

ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
มนี ายกองค์การบริหารส่วนตําบล
คนหนึ่งซึ่ง มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประซาซนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารห้องถิ่น
มาตรา ๕๘/๑๓๔ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก ตั้งเป็นนายก องค์การบริหารส่วนตําบล
ต้อง มี

คุณสมบัติ และไม,มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารห้องถิ่น
และต้องมีคุณสมบัติ และไม่มลี ักษณะต้องห้ามดังต่อไปนีด้ ้วย
(๑)

มีอายุไม,ตํ๋ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์โนวันเลือกตั้ง

(๒) สําเร็จ
การสืกษาไม่ตํ๋ากว่ามัธยมสืกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาซิกสภาตําบล
สมาซิกสภาห้องถิ่น ผูบริ
้ หารท้องถิ่น
๓°

หรือสมาซิกรัฐสภา

มาตรา ๕๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที๕
่ ) พ.ศ. ๒๕๔๖

”* มาตรา ๕๗ แก็ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
’๒

ส่วนที่ ๒ นายก องค์การบริหารส่วน

ตําบลซื่อของส่วนที่ ๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
”๓

”๔

มาตรา ๕๘ แกัเ.ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และ องค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที๕
่ ) พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎหมาย
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(๓) ไม่เป็นผู้มพ
กสภาตําบลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ง
ี ฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหน่สมาชิ

คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น รองผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที,ปรึกษาของผูบ้ ริหารท้องถิ่น

เพราะเหตุที,มีส่วนได้เสียไมวาโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการทีก
่ ระทํกัาบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
มาตรา ๕๘/๒๓'*

ให้นายก องค์การ บริหารส่วน ตําบล
ดํารง
ตําแหน่นั
งบ ตั้งแต่วัน เลือก ตั้ง

และมีระยะการดํารง
ละสีปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ตําแหน่คราว
ง
มาตรา ๕๘/๓๓๖ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผูช่้ วยเหลือในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบล
ตามทีน
่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมายไดไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหาร

คนหนึ่งซึ่ง มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ส่วนตําบล
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้
มาตรา ๕๘/ ๔๓๗รองนายก องค์การบริหารส่วนตําบล
ี ักษณะต้องห้าม
ต้อง มีคุณสมบัติและไม่มล

ตามมาตรา

๕๘/ ๑

มาตรา ๕๘/๕๓๘ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลโดยไม,มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแด,วันประกาศผลการเลือกตั้3'นายกองค์การบริหารส่านตําบล

กรณีทไี่ ม,มีผด
ตําแหน่ประธาน
ง
และรองประธานสภาองค์การ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ู้ ํารง
หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บริหารส่วนตําบล
และจําเป็นเร่งด่วน
ี่ ําคัญ
ถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีทส

ซึ่งปล่อยให้เนิ่นข้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของราชการหรือราษฎร นายก องค์การบริหารส่วนตําบล

จะตําเนินการไปพลางก่อนเท่าทีจ
่ ําเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
แล้ว ให้ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้นายก องค์การบริหารส่วนตําบล

ี ารลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มกี ารเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
แถลงนโยบายโดยไม่มก
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายก องค์การบริหารส่วนตําบลให้กระทําโดยเปีดเผย โดยนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
ต้องจัดทํา
นโยบายเป็นลาย ลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตําบล

ทุกคนที'มาประชุมด้วย

หากนายก องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้
ให้นาย อําเภอ
แจ้งให้นายก องค์การบริหารส่วนตําบล
นโยบายแจ้งเป็นหนังลือส่งให้สมาชิก สภา องค์การ
จัด ทํา

๓'*

๓๖

๓๗

๐
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มาตรา ๕๘/๒ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๕๘/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที๕
่ ) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที๕
่ ) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที๕
่ ) พ.ศ. ๒๕๔๖
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บริหารส่วนตําบล
สั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น่าวิธกี ารแจํง้คํา

ปฏิบัตริ าชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีเช่นนี๋ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
แล้ว

จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัตงิ านตามนโยบายทีไ่ ด้แถลงไว้
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น

ประจํทาุกปี

แถลง นโยบายของนายก องค์การบริหารส่วน ตําบล
และรายงาน แสดง ผล การปฏิบัติงาน
คํา

ตามนโยบาย ให้ประกาศไว้เดยเปีดเผย ณ ทีท
การองค์การบริหารส่วนตําบล
ด้วย
่ ํา

มาตรา ๕๘/๖'”๙ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือผูซื่ง

นายก องค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมาย มีสิทธิเช้าประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตําบล
และ มีสิทธิแถลง
ข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าทีข
่ องตนต่อทีป่ ระชุม แต่ไม,มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรา ๕๘/๗๕๐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวนไม,น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู, มีสิทธิเช้าซื่อเสนอญัตติขอเปีด อภิปรายทั่วไปในที,ประชุม
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในป็ญหา
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยไม,มีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่ง ใหํยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
และให้ประธานสภาองค์การ

กําหนด
บริหารส่วนตําบล
วันสําหรับ
การอภิปรายที่วไ์ ปซื่งด้องไม่เร็วกว่าห้ทันและไม่ซากว่าสิบห้าวันนับแต่วันทึไ๋ ดรบญัตติ
่ ห้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ทราบ
แล้วแจํงใ

การขอเปีด อภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทํา
ได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง
มาตรา ๕๙๙®
(๑)

, หน้าทีด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มอ
ี ํานาจ
่ ังต่อไปนี้

กําหนด
นโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ องค์การ

บริหารส่วนตําบล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลข้อบัญญัติ ระเบียบ
และข้อบังคับของทางราชการ
(๒) สั่ง อนุญาต และ อนุมัตเิ กี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก องค์การบริหารส่วนตําบล
และเลขานุการนายก องค์การ

บริหารส่วนตําบล

“’๙

๙0

๔*

(๔)

วางระเบียบเพื่อให้งานของ องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๕)

รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

(๖)

ี้ กฎหมายอื่น
ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นตามทีบ่ ัญญัตไิ ว่ในพระราชบัญญัตินและ

มาตรา ๕๘/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที๕
่ ) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที๕
่ ) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๙ แก้ไท เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎหมาย
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ผาตรา ๖๐๔๒

ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

และลูกจ้างของ องค์การ
ตามกฎหมาย และเป็นผูบ
ชององค์การบริหารส่วนตําบล
้ ังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบล

บริหารส่วนตําบล

อํานาจ
หน้าทีใ่ นการสั่งหรือการปฏิบัตริ าชการของรองนายก องค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไป
ตามทีน
มอบหมาย
่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ในกรณีที่นายก องค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้

ให้รองนายก องค์การบริหาร

ลําดับทนี่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งไว้เป็นผูรั้ กษาราชการแทน ถ้าไม,มีรองนายกองค์การ

ตาม
ส่วนตําบล

บริหารส่วนตําบล
หรือมีแตํไม่อาจปฏิบัตห
ิ น้าทีไ่ ด้ ให้ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผูรั้ กษาราชการแทน

ในกรณีที่มกี ฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคํา
สั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหาร

หน้าที่
หน้าทีอ่ ย่างใด ให้ผูร้ ักษาราชการแทนทํา
หน้าทีก่ รรมการหรือมีอํานาจ
ส่วนตําบลเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจ
เซ่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัตริ าชการทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบล

สั่งใด หรือ มติของ
จะ พึงปฏิบัติหรือตําเนิน การตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคํา

สั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตริในเรื่องนั้น
คณะรัฐมนตรื[นเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคํา

ไมใด้กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือ

ให้รองนายก องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผูป
กไ็ ด้ แด,ถ้ามอบให้
้ ฏิบัตริ าชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล
หรือรองปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล
ปฏิบัตริ าชการแทน

คําสั่งและ

ให้ทําเป็น

ประกาศให้ประชาชนทราบ

การปฏิบัตริ าชการแทน'นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามวรรคห้า ต้องกระทํภาย
า ใต้การกํากับ
ดูแล

กําหนดไว้
และกรอบนโยบายทีน
่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบล

มาตรา ๖๐/ ๑๔๓ ให้มป
ี ลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
คนหนึ่งเป็นผูบ้ ังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล
รองจากนายก องค์การบริหารส่วนตําบล
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบล

ประจํา
ของ องค์การบริหารส่วนตําบล
หน้าทีอ
่ ื่นตามที,มีกฎหมาย กําหนด
ให้เป็นไปตามนโยบายและ มี อํานาจ

หรือตามทีน่ ายก องค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมาย
มาตรา ๖๑๔๔

(ยกเลิก)

๖๒๔๕

(ยกเลิก)

มาตรา

๔'"
๔“’

๔๔

๐
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๔๕

กฎหมาย

มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที๕
่ ) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที๓
่ ) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๖๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที๓)
่ พ.ศ. ๒๕๔๒

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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มาตรา ๖๓๔๖ (ยกเลิก)
มาตรา
(๑)

๖๔๔๗

พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ถึงคราวออกตามวาระ

(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ

(๔)

ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑

(๕)

กระทํกาารฝ่าฝ่นมาตรา

(๖)

๘๗/ ๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๙๒
ง
ผูว่้ าราชการจ้งหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่ตามมาตรา

(๗)

๖๔/๒

พิพากษาถึงที,สุดให้จํา
คุก
คุกโดยคํา
ถูกจํา

มจ
ี ํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่
(๘) ราษฎรผู้มีลท
ิ ธิเสือก ตั้งในเขต องค์การบริหารส่วน ตําบล

จํานวนผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งทีม่ าลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สมควรตํารงตําแหน่ต่งอไป

ของ

ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น

สินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕)
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายก องค์การบริหารส่วนตําบล
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว
ให้นายอําเภอ

คําวินิจฉัยของนายอําเภอให้เป็นทีส่ ุด

ปฏิบัตห
ิ น้าที่
ี ายก องค์การบริหารส่วนตําบลให้ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล
ในระหว่างทีไ่ ม่มน
่ ําเป็นไต้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเสือกตั้งนายก องค์การ
ของนายก องค์การบริหารส่วนตําบลเท่าทีจ
บริหารส่วนตําบล
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
มาตรา ๖๔/๑๔๘ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

(๑)

นายก องค์การบริหารส่วนตําบล
พ้นจากตําแหน่ง

(๓)

ตาย

(๔)

ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายก องค์การบริหารส่วนตําบล

(๕)

ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/ ๔

(๖)

๖๔/๒

มค
ี ํา
สั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
(๒) นายก องค์การบริหารส่วนตําบล

กระทํกาารฝ่า'บนมาตรา

พิพากษาถึงทีส่ ุดให้จํา
คุก
คุกโดยคํา
ถูกจํา
(๘) ผูว่้ าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่ตามมาตรา
๙๒
ง

(๗)

งองเลขานุการ
ให้น่าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่ข

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ด้วยโดยอนุโลม
ให้น่าความในวรรคสองของ มาตรา ๖๔ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ด้วยโดยอนุโลม
และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
๔๖
๙๗

๔๘

่ ) พ.ศ. ๒๕๔๒
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที๓
มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล

และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖๔/๑ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล

กฎหมาย
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มาตรา ๖๔/๒๔๙

นายก องค์การบริหารส่วนตําบลรองนายก องค์การบริหารส่วนตําบลและ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องไม,กระทํกาารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ตํา
รงตําแหน่หรื
ง อปฏิบัติหน้าทีอ
่ ื่นใดใน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
งด
ตามบทบัญญัตแ
เว้นแต่ตําแหน่ท
ี่ ํารง
ิ ห่งกฎหมาย
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

นอกเหนือไปจากทีส่ ่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัตก
ิ ับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ

(๓) เป็นผู้มีสว่ นไต้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง อ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตําบล
นั้น

เป็นคู,สัญญาหรือในกิจการทีก
่ ระทํใาห้แก,องค์การบริหารส่วนตําบล
นั้น หรือทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบล
นั้นจะกระทํา

บทบัญญัติมาตรานี้มใิ ห้ใช้บังคับกับกรณีทบ
ี่ ุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไต้รับเบี้ยหวัด บําเหน็จ

บํานาญหรือเงินปี พระบรมวงศานุวงค์ หรือเงินอื่นใดในสักษะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีทบี่ ุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่ง รับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดํารง
ตําแหน่ก
งรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผูแ
้ ทนราษฎร

วุฒิสภา สภา องค์การบริหารส่วนตําบลหรือสภาห้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มกี ฎหมาย

บัญญัตใิ ห้เป็นโดยตําแหน่ง
มาตรา ๖๕๕° ในการปฏิบัตห
ิ ี้ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตบ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงาน
ส่วนตําบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้,นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

และ พนักงานส่วนตําบล
ซึ่งนายก องค์การบริหารส่วนตําบล
แต่งตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ี ารทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
ไต้ตามระเบียบและวิธก

เมื่อไต้ชําระ
ค่าปรับตามทีเ่ ปรียบเทียบภายใน สามสิบวัน นับแต่วันที' มีการเปรียบเทียบให้ถือว่า

ี ิจารณาความอาญา
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพ
ส่วนที่ ๓

อํานาจ
หน้าทีข
่ ององค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตําบล
มีอํานาจ
ทั้งในต้านเศรษฐกิจ
หน้าทีใ่ นการพัฒนาตําบล

สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีต
ในเขตองค์การ
่ ้องทํา

บริหารส่วนตําบลดังต่อไปบี้

๔๙
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(๑)
และสิงปฏิกูล

จัดให้มแี ละบํารุรงักษาทางนี้าและทางบก

(๒) รักษาความสะอาดของ ถนน ทาง นํ้า ทางเดิน และที'สาธารณะรวมทั้งกําจัด
มูลฝอย
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔)

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕)

ส่งเสริมการสีกษา ศาสนา

(๖)

ส่งเสริมการพัฒนาสตรี

และวัฒนธรรม

เด็ก เยาวชน ผูสู้ งอายุ และผูพ้ ิการ

ดูแล และบํารุรงักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
(๘)๕® บํารุรงักษาสีลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาห้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙)๕๒ ปฏิบัติหน้า ที,อื่นตามที' ทางราชการมอบหมายโดยจัด สรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
(๗) คุ้มครอง

ตามความจําเป็นและสมควร

มาตรา ๖๘ ภายใต่บงั ์คับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล
กิจการในเขตองค์การ
อาจจัดทํา

บริหารส่วนตําบลดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีนี้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ให้มแ
ี ละบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอี ื่น
(๓) ให้มแ
ี ละบํารุรงักษาทางระบายนี้า

(๔) ให้มีและบํารุสงถานที’ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ให้มแ
ี ละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(๖)

ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(๗)
(๘)

บํารุแงละส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สิน อันเป็นสาธารณสมบัตข
ิ องแผ่นดิน

(๙)

หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตําบล

(๑๐) ให้มต
ี ลาด

ทําเทียบเรือ และท่าข้าม

(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(๑๒)๕๓ การท่องเที่ยว
(๑๓)๕๔ การผังเมือง

๕®
4๒
4๓
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มาตรา ๖๗ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที๓
่ ) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๖๘ (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๓) พ. ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๖๘ (๑๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๖๙

อํานาจ
ตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น
่ องค์การปริหารส่วนตําบล
หน้!ทีของ

ไม,เป็นการตัดอํานาจ
หน้าทีข่ องกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันทีจ่ ะตําเนินกิจการใด ๆ

เพื่อประโยชน์ของประ?กชนในตําบลแต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้
หากองค์การบริหารส่วนตําบล
มคี วามเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ

หรือหน่วยงานของรัฐ

ไปประกอบการพิจารณาตําเนินกิจการนั้นด้วย
น่าความเห็นขององค์การบริหารส่วนตําบล

มาตรา ๖๙/๑ 44

หน้าทีข
่ อง องค์การบริหารส่วนตําบล
การปฏิบัตงิ านตามอํานาจ
ต้องเป็นไป

เพื่อประโยชน์สุขของประชาซน โดยใซํวธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึถงึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลการจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมิน
ผลการปฏิบัตงิ าน และการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

และหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตห
ิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตินี๋ให้องค์การบริหารส่วนตําบล

มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการตําเนินกิจการของทางราชการในตําบล
เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารทีท
่ างราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

มาตรา ๗๑๕๖ องค์การบริหารส่วนตําบล
อาจออกข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อใช้บังคับ

ในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าทีไ่ ม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัตกิ ารให้เป็นไปตามอํานาจ
หน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัตให้
ออกข้อบัญญัตห
ิ องค์การบริหารส่วนตําบล
ิ รือให้มอี ํานาจ

ออกข้อบัญญัติ ในการนีจ้ ะกําหนด
ธรรมเนียมทีจ่ ะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝ่้ า!)นด้วยก็ได้ แต่มใิ ห้
คํา

กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท

เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัตไ
ิ ว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน ตําบล
จะเสนอได้ก็ แต่โดย นายก องค์การบริหารส่วนตําบล

หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือราษฎรในเขต องค์การบริหารส่วนตําบล
ตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัตห
ิ ้องถิ่น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
และนายอําเภอ
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหาร
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายก องค์การบริหารส่วนตําบล
ส่วนตําบล
ลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ต่อไป

ี่ าย อําเภอไม,เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบล
ในกรณีทน
ใด

ให้ส่งคืน

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีน
่ ายอําเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

ตังกล่าว เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
นั้นใหม่
หากนาย อําเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบล
คืนสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ภายในสิบห้าวัน
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ดังกล่าว
นับแต่วันทีน
่ าย อําเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

ตําบล
นั้น

ไท้ถือว่านายอําเภอเห็นชอบกับ

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

เมื่อสภา องค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบล
ตามวรรคสีแล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเติมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู, ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลงซื่อและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ของจํานวน

ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอําเภอแต่ถ้าสภาองค์การ
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

คืนจาก•นายอําเภอ
บริหารส่วนตําบลไม,ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่โด้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู,
หรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ตําบล
นั้นเป็นอันตกไป

ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

มาตรา
ว่าด้วยการนั้น

ข้าราชการ

๗๒๕๗

การบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย

เพื่อประโยชน์แก,กิจการของ องค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล
อาจขอให้

พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ

หน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ

ตําแหน่หรื
ง อปฏิบัติกิจการของ องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจาก
ส่วนห้องถิ่นไปดํารง

ด้นสังกัดเติม

ทั้งนี้ ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดเป็นผู้มอ
อนุญาตได้ตามความจําเป็น และในกรณีที,เป็นข้าราชการ
ี ํานาจ

ซึ่งไม่อยูใน
ของผูว่้ าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยท่าความตกลงกับหน่วยงานด้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง
่ อํานาจ
มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตําบล
อาจท่ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหรือร่วมกับ
สภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิ่นอื่น

เพื่อกระทํกาิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิ่นทีเ่ กี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการทีจ
่ ําเป็นต้องท่าและ

เป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการทีอ่ ยูใน
หน้าทีข่ องตน
่ อํานาจ
ส่วนที่ ๔

รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา ๗๔๕๘ ภาษีบํารุห้งองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฝาสัตว์และค่าธรรมเนียม

รวมถึงผลประโยชน์อื่น อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ ในเขต องค์การบริหารส่วนตําบล
ใดเมื่อได้มก
ี ารจัดเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล
นั้น

4๙
‘๘

มาตรา ๗๒ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๗๔ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

กฎหมาย
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ในการจัดเก็บภาษีบํารุท้งองทีแ่ ละภาษีเรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตามวรรคหนึ่ง

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มอ
ี ํานาจ
และหนาที,ของนายกเทศมนตรีตามกฎหมาย
และหนาทีเ่ ซ่นเดียวกับอํานาจ

ว่าด้วยภาษีบํารุท้
งองทีแ่ ละกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เว้นแต่จะ มีกฎหมายกําหนดไว้เป็น อย่างอื่น

ทั้งนี้

่ ังกล่าวให้หน่วยงานอื่นของรัฐตําเนินการแทนก็ได้
อาจมอบอํานาจ
และหน้าทีด
องค์การบริหารส่วนตําบล

และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามทีก
่ ําหนดในมาตรา

๘๑๕๙

ผาตรา ๗๕ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที,จัดเก็บได้ในจ้ง์หวัดใด ให้จัดสรรให้แก,

ี ารทีบ่ ัญญัตไิ ว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธก
องค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา

๗๖๖๐

มีอํานาจ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบล

เพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม,เกินร้อยละสิบของภาษีอากร และค่าธรรมเนียมประ๓ทใดประเภทหนึ่ง

_

_พ

เฯ if*

หรอทุกประเภท ดงตอ เปน
�

I

(๑)

ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้ง อยูใน
่ องค์การ

บริหารส่วนตําบล
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยูใน
่ องค์การ

บริหารส่วนตําบล

(๓) ค่าธรรมเนียมใบ อนุญาตในการเล่น การพนันตามกฎหมายว่าด้วย การพนันซึ่ง สถานที,

เล่นการพนันอยูใน
่ องค์การบริหารส่วนตําบล

การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปิดทิ้ง

ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๗๗๖® รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยนี้าบาดาล เงินอากรประทานบัตร

ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ใด
และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินทีเ่ ก็บในองค์การบริหารส่วนตําบล

ตําบล
นั้น

ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน

มาตรา ๗๘ ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปีโตรเลียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยปีโตรเลียม

ทั้งนี้ ใน องค์การบริหารส่วนตําบลใดเมื่อได้มก
ี ารจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว

ตําบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง

ให้จัดสรรให้แก'องค์การบริหารส่วน

4๙
๖°
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มาตรา ๗๔ วรรคสอง แกํไทเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๗๖ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

ิ ภาตําบล
มาตรา ๗๗ แกํใขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตส
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๗๙

เงิน ที,เก็บตามกฎหมายว่าด้วย อุทยานแห่งชาติใน องค์การบริหารส่วนตําบลใด

ตําบล
นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง

ให้แบ่งให้แก,องค์การบริหารส่วน

มาตรา ๘๐๖'9 องค์การบริหารส่วนตําบล
มีอํานาจ
ออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน ตําบล

เพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กําหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราทีเ่ รียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทป
ี่ ระมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์

(๒) ในกรณีทป
ี่ ระมวลร้ษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้องค์การบริหารส่วนตําบล

เก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที,เรียกเก็บตามประมวลร้ษฎากร

ภาษีมูลค่าเพิ่มทีเ่ ก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถีอเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลร้ษฎากร
มาตรา ๘๑ องค์การบริหารส่วนตําบล
จะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหใภ้ทจี่ ัดเก็บภาษีอากร

หรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อองค์การบริหารส่วนตําบล
กไ็ ด้ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อได้หัก

ค,าใข้จ่ายตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบให้แก,องค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนตําบล
อาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑)

รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล

(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตําบล

(๓) รายได้จาก กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ของ องค์การบริหารส่วนตําบล

ตามทีจ่ ะมีกฎหมายกําหนดไว้

(๔)

ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ

(๕)

เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผอู้ ุทิศให้

(๖)

รายได้อื่นตามทีร่ ัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้

(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๘) รายได,อื่นตามทีจ่ ะ มีกฎหมายกําหนด
ให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล

มาตรา ๘๓ องค์การบริหารส่วนตําบล
อาจกูเงิ
้ นจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคล
ต่าง ๆ ได้

เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
การกูเงิ
้ นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๘๔ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ได้รับยกเว้นไม,ด้องเสียภาษี โดยการตราเป็น

พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร

๖'’

มาตรา ๘๐ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๖
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มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนตําบล
อาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑)

เงินเดือน

(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินค่าตอบแทนอื่นๆ

(๔)

ค่าใช้สอย

(๕)

ค่าวัสดุ

(๖)

ค่าครุภัณฑ์

(๗) ค่าที่ดิน สิงก่อสรํา
ง และทรัพย์สินอื่น ๆ

(๘)

ค่าสาธารณูปโภค

(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
(๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มก
ี ฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง มหาดไทย

กําหนดไว้
ผาตรา

๘๖๖๓ เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลนายก องค์การบริหารส่วนตําบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไป
ตามระเบียบทีก
่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา

๘๗๖๔

งบประมาณรายจ่ายประจําปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล
และจะเสนอไดักแ
ให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
็ ต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ี ารทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
ตามระเบียบและวิธก
ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด ราย จ่าย ซึ่งกําหนด
ไว้ไนงบประมาณไม,พอไข้จ่าย

หรือมีความจ่าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

ประจํานัปี้น

ให้จัดทํา
ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นชอบด้วย กับร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี

หรือร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนาย อําเภอเพื่อขออนุมัติ และให้นายอําเภอ
พิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่ว้นทีใต้
่ รับร่างข้อบัญญัตด
ิ ังกล่าว
ถ้านายอําเภอ
ไม่อนุมัตต
ิ ้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อพิจารณา

ทบทวนร่างข้อบัญญัตน
ิ ั้นใหม่ หากพันกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอําเภอ
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ทอว่านายอําเภอ

อนุมัตริ ่างข้อบัญญัตดิ ังกล่าว
ในกรณีทสี่ ภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ม่มติยืนยันตามร่างข้อบัญญัตง
ิ บประมาณรายจ่ายประจําปี

หรือร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณร่ายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอําเภอ
ิ ั้นไปยังผูว่้ าราชการจ้งหวัดภายใน
ส่งร่างข้อบัญญัตน

กําหนดเวลาสิบห้าวันนับแด,วันทีส่ ภาองค์การบริหารส่วนตําบล
แจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผูว่้ าราชการจังหวัดพิจารณา
๖“'
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มาตรา ๘๖ แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๘๗ แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com

ภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้วำราชการจ่งหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตน
ิ ั้น ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอําเภอ

เพื่อลงชื่ออนุมัติ

ิ ั้นเป็น อันตกไป
ถ้าผูว้ ่าราชการจังหวัดไม,เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ นั้นให้ร่างข้อบัญญัตน

ิ ั้น
หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม,แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผูว่้ าราชการจ้งหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตน

หรือร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี

ิ ั้น
เพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแด,วันที่ใด้รับร่างข้อบัญญัตน

พิจารณาไม,แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหาร
เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้ความเห็นชอบตามที,นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอและให้ตําเนิน การตามวรรคสามต่อไป
ส่วนตําบล
ถ้าข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี
ออกไม,ทันปีงบประมาณใหม่ ให้เข้ข้อบัญญัตงิ บประมาณ

ในปีงบประมาณทีแ่ ล้วไปพลางก่อน
รายจ่ายประจําปี

หรือร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี
เพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้

แต่อาจ

แปรญัตติไต่ในทางลดหรือดัดทอนรายจ่าย ชื่งมิได้เป็นรายจ่ายทีเ่ ป็นเงินส่งใช้ด้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินทีก่ ําหนด
ให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทํา

ด้วย ประการใดๆ

มสี ่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้
ที่มผ
ี ลให้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตําบล

าไิ ด้
งบประมาณรายจ่ายจะกระทํม
มาตรา ๘๗/๑๖๕ ใน กรณี ที่สภา องค์การบริหารส่วน ตําบลไม่รับหลัก การแห่งร่างข้อบัญญัติ

ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
หรือร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอําเภอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุตค
ิ วามขัดแย้ง โดยแก่ไช ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญ

ทีบ่ ัญญัตไิ วไนร่างข้อบัญญัตน
ิ ั้น ทั้งนี้ให่ยืดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์
ของท้องถิ่นและประซาซนเป็นสําคัญ

ซึ่งสภาองค์การ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

บริหารส่วนตําบลเสนอจํานวนสามคน และ บุคคลซึ่งเป็น หรือมิได้เป็น สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน ตําบล

ซึ่ง นายก องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอจํานวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที,สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการและให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายก องค์การ

บริหารส่วนตําบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตําบลและ มิได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หน้าทีเ่ ป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
คนหนึ่งทํา
กรรมการครบจํานวน
หกคน

ในกรณีทไี่ ม่สามารถเสนอบุคคลทีจ่ ะทํา
หน้าทีเ่ ป็น กรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัตหิ น้าทีไ่ ด้ ให้นายอําเภอ
ตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรองนายก องค์การบริหารส่วนตําบลเลขานุการนายก องค์การ

บริหารส่วนตําบลและ มิได้เป็นสมาชิก สภา องค์การบริหารส่วนตําบล
หน้าทีก
่ รรมการหรือประธานกรรมการ
ทํา

ดังกล่าวให้ครบตามจํานวน
๖*

มาตรา ๘๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และ องค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎหมาย
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ให้คณะ กรรมการตามวรรคหนึ่ง พิจารณาร่างข้อบัญญัตใ
ิ ห้แล้วเสร็จภายใน สิบห้าวันนับตั้งแต่

วันทีไ่ ด้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอํ๓
าอ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการไม,สามารถพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก
่ ําหนดให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชีข้ าดโดยเร็ว
แล้วรายงานต่อนาย อําเภอ

ให้นาย อําเภอ
ส่งร่างข้อ บัญญัติที่ผ่าน การพิจารณาของคณะ กรรมการหรือประธานกรรมการ

ในวรรคสีใ่ ห้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเร็ว

แล้วให้นายก องค์การบริหารส่วน ตำบลเสนอร่างข้อบัญญัติ

ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแด,วันที่โด้รับร่างข้อบัญญัตจิ ากนายอําเภอ
หากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม'เสนอร่างข้อบัญญัตน
ิ ั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ภายในเวลาทีก่ ําหนด

รายงานต่อผูว่้ าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้นายก องค์การบริหารส่วนตําบล
ให้นายอําเภอ
พ้นจากตําแหน่ง

มาตรา ๘๗/๒๖๖ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา ๘๗/ ๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับร่างข้อบัญญัตจิ ากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณาไม,แล้วเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไม,เห็นชอบให้ตรา

ิ ั้น ให้ร่างข้อบัญญัตน
ิ ั้นตกไป และให้เข้ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีทแี่ ล้วไปพลางก่อน
ข้อบัญญัตน

ในกรณีเซ่นว่านื้เห้นายอําเภอเสนอผูว่้ าราชการจังหวัดให้มค
ี ํา
สั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ผาตรา ๘๘ ระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการทรัพย์สิน การซื้อ การจ้าง
ตอบแทน และคํา
คํา
จ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยจะ ออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ต้องปฏิบัตด
ิ ้วยก็ได้

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

งึงความเป็นอิสระความคล่องตัวและ
ให้คํานึถ

ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตําบล
ด้วย
มาตรา ๘๙ ให้น่าบทบัญญัตมิ าตรา ๓๗ มาใข้นงั คับกับการตรวจสอบการคล้ง์ การบัญชี หรือการเงิน

อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕

การกํากับ
ดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา

๙๐๖๗ ให้นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าทีข่ อง องค์การบริหารส่วนตําบล

ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

๖๖
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เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วน ตําบล(ฉบับที๕
่ ) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙๐ แกํไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การ บริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา

๘๗/ ๒
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ในการปฏิบัตกิ ารตามอํานาจ
หน้าทีข่ องนายอําเภอ
ตามวรรคหนึ่ง ให้นายอำเภอมีอํานาจเรียกสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเลขานุการนายก

มาซีแ้ จงหรือสอบสวน
องค์การบริหารส่วนตําบลพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตําบล
ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรวจสอบก็ได้

เมื่อนายอําเภอเห็นว่านายก องค์การบริหารส่วนตําบล
ผูใดปฏิบัติการในทางทีอ่ าจเป็นการเสียหาย

แก,องค์การบริหารส่วนตําบล
หรือเสียหายแก,ราชการและนาย อําเภอไตํซแี้ จงแนะน่าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัตต
ิ าม
ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เร่งด่วน ที,จะรอช้า มิได้ ให้นาย อําเภอ
มีอํานาจ
ออกคํา
สั่งระงับการปฏิบัตริ าชการ
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้ตามทีเ่ ห็นสมควรได้ แล้วใ'หรืบรายงานผูว่้ าราชการจ้งหวัดทราบภายในสิบห้าวัน

เพื่อให้ผูว่้ าราชการจ้ง์หวัดวินิจฉัยสั่งการตามที,เห็นสมควรโดยเร็ว

การกระทํข
าองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือผูว่้ าราชการจํง์หวัด
สั่งของนายอําเภอ
ที่ฝา่ ฝ่นคํา

แล้วแต่กรณีตามวรรคสาม ไม,มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนตําบล

มาตรา

๙๑๖๘

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประซาซนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือประโยชน์

ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอําเภอ
จะรายงานเสนอความเห็นตํอผูว่้ าราชการจังหวัดเพื่อยุบสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ก็ได้

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามทีก
่ ําหนดไว้ไนพระราชบัญญัตินี้ ผูว่้ าราชการจังหวัด

มีอํานาจ
สั่งด้วย
และให้แสดงเหตุผลไว้ไนคํา
ยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

เมื่อมีการยุบสภา องค์การบริหารส่วนตําบล
หรือถือว่ามีการยุบสภา องค์การบริหารส่วน ตําบล

ิ ี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามพระราชบัญญัตน
ขึ้นใหม่ภายในสีสิบห้าวัน
มาตรา

๙๒๖๙

หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลรองนายก องค์การบริหารส่วนตําบล

ประธาน สภา องค์การบริหารส่วน ตําบลหรือรอง ประธาน สภา องค์การบริหารส่วนตําบลกระทํา
การฝ่า'ฝ่น
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสติภาพของประชาซน

หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย อํานาจ

หน้าทีใ่ ห้นายอําเภอ
ตําเนินการสอบสวนโดยเร็ว

ในกรณีที,ผลการสอบสวน ปรากฏว่านายก องค์การบริหารส่วนตําบลรองนายก องค์การบริหาร

ส่วนตําบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีพฤติการณ์

ตามวรรคหนึ่งจริง ให้นายอำเภอเสนอให้ผู้วำราชการฆัหวัดสั่บัหบุ้ คคลตังกล่าวพ้นจากตําแหน่งทื้งํ้นี้ ผวู่้ าราชการจงหวัด

อาจตําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้

คําสั่งของผูว่้ าราชการจังหวัดให้เป็นทีส่ ุด

๖๘

มาตรา ๙๑ แกํไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๙

มาตรา ๙๒

แกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การ บริหารส่วน ตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๓ ให้ถือว่าบรรดากรรมการสภา

ตําบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งดํารง
ี้ บังคับ
ตําแหน่อ
งยู่ก่อนวันทีพ
่ ระราชบัญญัตินใช้
ิ จี้ นกว่า
ซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตน
ตามพระราชบัญญัตินเี้ ป็นสมาชิกสภาตําบล
เฉพาะที่อยูใน
่ เขต ตําบล

จะพ้นจากตําแหน่ตงามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที, ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ิ ี้
หรือพ้นจากตําแหน่ตงามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตน

ตําบลผู้ทรงคุณวุฒใิ ห้หมายถึงสมาชิก

มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดที่อ้างถึงกรรมการสภา

ซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตน
สภาตําบล
ิ ี้
มาตรา ๙๕

ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ สงวันที่ ๑๓ ธนวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใด
สภาตําบล

มีรายได,โดยไม,รวมเงิน อุดหนุนในปีงบประมาณทีล่ ่วง มาติดต่อกัน สามปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินปี้ ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไม,ตากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ให้กระทรวงมหาดไทยตําเนินการจัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีพ
่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บังคับ
ให้กระทรวง มหาดไทย ประกาศ ราย ซื่อ สภา

ตําบลทจี่ ะจัด ตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตําบล

ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที,พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ

ในระหว่างดําเนินการจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบล
ตามวรรคหนึ่งนิให้น่ามาตรา ๖ มาใช้บังคับ

แก,ตําบล
ดังกล่าว และให้สภาตําบล
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ยังคงปฏิบัตห
ิ น้าทีต่ ่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัตดิ ังกล่าวจนถึงวันที่มกี ารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ครั้งแรก

เมื่อจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบล
ตามวรรคหนึ่งแล้ว

ให้โอน บรรดาสิทธิในงบประมาณหรือ

เงินอุดหนุน ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน่าที,ของสภาตําบล
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที, ๓๒๖
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็นของ องค์การบริหารส่วนตําบล
ทจี่ ัดตั้งขึ้นนั้น

ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาลี่ปน
ี้ บังคับนิให้น่าความใน มาตรา ๕๘
ี ับแด'วันทีพ
่ ระราชบัญญัตินใช้

วรรคสอง มาใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ทจี่ ัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ และให้กํานัน

เป็นประธานกรรมการบริหารโดยตํา
แหน่ง

ผูรั้ บสนองพระบรมราชโองการ

บัญญัติ บรรทัดฐาน
รองนายกรัฐมนตรี
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ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที,สภาตําบล
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม,มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทํา
ให้การบริหารงาน
หมายเหตุ ะ-

ไม่สามารถดําเนิน
ไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ขาด ความคล่อง ตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะ

ของ สภาตําบล
และการบริหารงานของ สภาตําบลเสียใหม่ให้สามารถรองรับการกระจาย อํานาจไปส่ประชาซน

ตําบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ทกี่ ําหนดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล

ี ารยกฐานะสภา
ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มก

ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้
พระราชบัญญัตส
และ องค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘๗๐
ิ ภาตําบล

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีบ
่ ทบัญญัตเิ กี่ยวกับคุณสมบัตใิ นเรื่อง อายุ
ตามพระราชบัญญัติ
ของผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งสมาซิกสภาตําบลและของผู้มีสท
ิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาซิกสภาตําบล
สภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ ๒๕๓๗ ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัตข
ิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ซึ่งแกํไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แกํไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแก*ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัตใิ นเรื่องตังกล่าวตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และ องค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัตข
ิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ิ ภาตําบล
พระราชบัญญัตส
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๗®
มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาสีปน
ี ับแต่วันทีพ
่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บังคับ มิให้น่าบทบัญญัติ

มาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตน
ิ ี้ มาใช้บังคับกับผู้มีสท
ิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาซิก

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลและล้าผูดํ
๙ (๖) ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาซิกสภาองค์การ
ตําแหน่ตามมาตรา
ง
้ ารง

บริหารส่วนตําบลก็ให้พ้นจากตําแหน่ตาม
ง มาตรา ๙ (๖) นับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๒๓ บรรดาสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
และกรรมการบริหารซึ่งดํารง
ตําแหน่ง

่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บังคับ ให้ดํารง
ตําแหน่ต่
งอไปจนกว่าจะครบวาระ ตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
อยูใ่ นวันทีพ
และ องค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗

ในกรณีทต
ี่ ําแหน่สมา
ตามวรรคหนึ่งว่างลงไม,ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
ง ซิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ไม่ต้องดําเนิน
การเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหน่ทีง,ว่างและให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ี ยู่
ประกอบด้วยสมาซิกเท่าที่มอ

ในกรณีทสี่ มาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ซึ่งว่างลงตามวรรคสอง และเป็นประธานกรรมการ

บริหารหรือกรรมการบริหารด้วย ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเลือกสมาซิก สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ที่มอี ยูเ่ ป็นประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีต
่ ําแหน่นัง้นว่างลง
๗°

ราชกิจจานุ ณกษา เล่ม ๑๑๒/ ตอนที่ ๔๘ ก/หน้า ๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

๗9

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ ตอน ที่ ๔๐ ก/หน้า ๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒
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ให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซึ่งได้รับการเลือกขึ้นแทนนั้น

'เหลืออยูข่ องผูซึ่งตนแทน

ดํารง
ตําแหน่ง
ได้

เท่าวาระที

มาตรา ๒๔ ในกรณีทสี่ มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ซึ่งเป็นสมาซิกโดยตําแหน่พ้งนจาก

สมาชิกภาพไปก่อนวันที'พระราชบัญญัตน
ิ ใี้ ช้บังคับ
เท่าทีมอยู่

ประกอบด้วยสมาชิก
ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

่ ภา องค์การบริหารส่วนตําบล
ดังกล่าวได้กระทําไปใน อํานาจ
และบรรดากิจการทีส
หน้าทีก
่ ่อนวันที่

พระราชบัญญัตินื้เซ้บังคับให้มผ
ี ลใช้บังคับได้
มาตรา ๒๕ ในระหว่างทีไ่ ม่มก
ี ฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารห้องถิ่น
ให้น่า กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาล มาใช้บังคับกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
หน้าทีข่ องผูว่้ าราชการจงหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
โดยอนุโลม ในั้นใี้ ห้อํานาจ

เป็นอํานาจ
หน้าทีข่ องนายอําเภอและยกเว้นไม,ต้องเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามมาตรา ๔๕ ให้ถือเขตหมูบ
่ ้านแต่ละหมู,บ้าน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเขตเลือกตั้ง

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามที'กระทรวงมหาดไทย

กําหนด
มาตรา ๒๖ องค์การบริหารส่วนตําบล
ใดมีเหตุจะต้องยุบและรวมกับองค์การบริหารส่วนตําบล

หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗

ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินกี้ ่อนวัน ที'พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับให้ดําเนินการ

ตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกล่าวให้แล้วเสรีจภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที,พระราชบัญญัตน
ิ ใี้ ช้บังคับ

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที'รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ไดวางหลักการจัดองค์กรปกครองห้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองยิ่งขึ้นและให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของประซาซนในห้องถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น ระบบองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามบทบัญญัตข
ิ องรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตน
ิ ี้
พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และ องค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๒

มาตรา ๓๑ ให้ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองประธาน สภา องค์การบริหาร

ตําบลซึ่งตํารงตําแหน่องยูใน
ิ ใี้ ช้บังคับ
่ วันที'พระราชบัญญัตน

ส่วน

งอไปจนกว่าจะครบอายุของสภา
อยูใน
่ ตําแหน่ต่

องค์การบริหารส่วนตําบล
หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
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มาตรา ๓๒ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและกรรมการบริหารองค์การ

แห,นงต่อไป และให้ถือว่าประธาน
ซึ่งดํารง
บริหารส่วนตําบล
ตําแหน่อ
งยูก
ิ ื้1ซ้บังคับยังอยูในตํา
่ ่อนวันที,พระราชบัญญัตน

กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นรองนายก องค์การบริหารส่วนตําบล
ตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคํา
สั่งใดทีไ่ ด้กําหนดให้เป็น

อํานาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหรือกรรมการบริหาร
ิ ภาตําบล
ตามพระราชบัญญัตส
และ องค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนวันทีพ
่ ระราชบัญญัตน
ิ ื้ไข้บังคับ
ให้ถึอว่าบทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมาย

กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ

สั่งนั้นอ้างถึงคณะผูบ้ ริหาร
ประกาศ หรือคํา

นายก องค์การบริหารส่วนตําบล
หรือรองนายก องค์การบริหารส่วนตําบล
ตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ทั้งนี้ เท่าทีไ่ ม1ขัด

หรือแย้งกับบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตน
ิ ี้
มาตรา ๓๓ บทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคํา
สั่งใด

ที่อ้างถึงข้อบังคับตําบลให้ถึอว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคํา
สั่งนั้น
อ้าง ถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้

เท่าทีไ่ ม,ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง

ิ ี้
พระราชบัญญัตน
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ คือ เนื่องจากในปึจจุบันบทบัญญัตท
ิ เี่ กี่ยวกับการจัดระเบียบ

บริหารราชการองค์การบริหารส่วนตําบล
ิ ภาตําบล
ตามพระราชบัญญัตส
และองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗

มีเนื้อหาสาระ ทีไ่ ม'สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบบริหารราชการของ องค์การ
ปกครองส่วนห้องถิ่นอื่น โดยแม้ว่าสภาตําบล
และ องค์การบริหารส่วนตําบล
จะเป็นหน่วยการปกครองพื้นฐานที่มี

ลักษณะเฉพาะ อันเป็นการแตกต่างจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็ ตาม แต่บทบัญญัตบ
ิ างประการก็ควรจะมี
ลักษณะทีเ่ หมือนกัน เช่น คุณสมบัตผ
ิ ู้มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การขาดคุณสมบัติ การประชุมสภา

กํากับดูแล เป็นด้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้

องค์การบริหารส่วนตําบลการบริหาร และการ

พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๓
มาตรา ๓๗ บรรดาสมาซิกสภาตําบล
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
และคณะผูบริ
้ หาร

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งดํารง
ตําแหน่อ
งยูใน
่ ระราชบัญญัตินใช้
ี้ บังคับ ให้ดํารง
ตําแหน่ต่
งอไป
่ วันทีพ
จนกว่าจะครบอายุของสภาตําบล
หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือมีการยุบสภา

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิให้น่าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี ซื่อของส่วนที่ ๒ ในหมวด ๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๘/๑ มาตรา ๕๘/๒ มาตรา ๕๘/๓
มาตรา ๕๘/๔ มาตรา ๕๘/ ๕ มาตรา ๕๘/ ๖ มาตรา ๕๘/ ๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖0 มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๔/ ๑
มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๗/ ๑ มาตรา ๘๗/๒ และมาตรา ๙๒ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติม
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๖๐/ ตอน ที่ ๑๖๔ ก/หน้า ๑๖/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
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โดยพระราชบัญญัตน
ิ ี้ มาใช้บังคับจนกว่าจะครบอายุของสภาตําบลสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือมีการยุบสภา

คเงแรกของสภาตําบลหรือองค์การบริหาร

และ มีการเลือกตั้งทั่วไป

นั้น
ตําบล

ส่วน

่ ระราชบัญญัตินี้
หลังจากวันทีพ

ิ Iี้ ช้บังคับแทนในระหว่างเวลาดังกล่าว
ใช้บังคับ และให้น่าบทบัญญัตเิ ติมก่อนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตน
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรกําหนดให้นายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประซาซน ประกอบกับบทบัญญัติ บางมาตราในพระราชบัญญัติ
สภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

และ องค์การบริหารส่วนตําบล
ท้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารท้องถิ่น และไม่เหมาะสมกับการบริหารงานของสภาตําบล

เพื่อให้การบริหารงานของสภาตําบล
และ องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัตส
และ องค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒๗๔
ิ ภาตําบล
มาตรา ๔

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และ องค์การ
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ
่ ระราชบัญญัตสิ ภาตําบล

สิทธิของประซาซน
บริหารส่วนตําบลมีบทบัญญัติบางประการไม,เหมาะสมกับสภาวะในป็จจุบัน เป็นการจํากัด

ทั้งสิทธิของผูส้ มัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประซาซนผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้ง สมควรเปีดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของ
ประซาซน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้
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พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้เว้ ณ

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

เป็นปีที่ ๔๐ ในรัชกาลบีจจุบัน

พระ บาท สมเด็จ พระ ปรมิ นทรม หา ภูมิ พลอดุลย เดช มิ พระ บรมราชโองการโปรด เกล้าฯ
ให้ประกาศว่า

โดยที,เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ไห้ตราพระราชบัญญัตข
ิ ึ้นไว่โดยคํา
แนะ น่าและยินยอมของรัฐสภา

ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๒®

พระราชบัญญัติ นให้
ี้ 1ช้บังคับตั้งแต่วัน ถัด จาก วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓

ให้ยกเลิก

พ.ศ. ๒๕๒๘”

เป็นด้นไป

(๑)

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘

(๒)

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘

(๓) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙
(๔)

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐

(๕)

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพ มหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒

(๖)

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓

° ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ ตอน ที่ ๑๑๕/ ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘
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มาตรา ๔

บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ข้อบงคับ ระเบียบหรือคํา
สั่าอืน่ 'ใดอ้างถึงกรุงเทพมหานคร

เขต แขวง จังหวัด อำเภอ ตําบลองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ให่ถึ อว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย

กฎ

ข้อบังคับ

สั่งนั้น
ระเบียบหรือคํา

อ้างถึงกรุงเทพมหานคร เขต

ิ ี้ แล้วแต่กรณี
หรือแขวง ตามพระราชบัญญัตน

เท่าทีไ่ ม่ขัดหรือแข้งกับบทบัญญัตแ
ิ ห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

หมวด

๑

การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๖

ให้กรุงเทพ มหา นคร มีฐานะ เป็น นิติบุคคลและ เป็นราชการบริหารส่วน ท้อง ถิ่น

มีระเบียบการบริหารตามพระ ราช บัญญัติ นี้เลเ ะมี อาณาเขต ห้อง ที่ตาม ที่กรุงเทพ มหา นคร มี อยูใ่ น วัน ที่
ิ ี๋ใซ้บังคับ
พระราชบัญญัตน
การแกํไขเปลี่ยนแปลง อาณาเขตท้องทีก
่ รุงเทพมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗

่ ารบริหารกรุงเทพมหานครเป็นเขตและแขวงตามพื้นทีเ่ ขตและแขวง
ให้แบ่งพื้นทีก

ที,มีอยูใน
่ ระราชบัญญัตนิ ี่ใข้บังคับ
่ วันทีพ

การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นทีเ่ ขตให้กระทําโดยประกาศของกระทรวง มหาดไทย และให้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในเขตหนึ่งล้าเห็นสมควรอาจแบ่งพื้นทีก่ ารบริหารออกเป็นแขวงก็ได้ การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลง
พื้นทีแ่ ขวงให้ท่าเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด อ้างถึงเขตห้องทีจ
่ ังหวัดให้หมายถึงกรุงเทพมหานคร

อ้างถึงเขต ท้องที,อําเภอ
ให้หมายถึงเขต อ้างถึงเขตท้องที,ตําบล
ให้หมายถึงแขวง อ้างถึงหัวหบัาเขตให้หมายถึง

การเขตตามพระราชบัญญัตินี้
ผูอ
้ ํานวย

หมวด ๒
การบริหารกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๙
(๑)

การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

สภากรุงเทพมหานคร

(๒) ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร

๐
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ส่วนที่

๑

สภากรุงเทพมหานคร

มาตรา

๑0

ที,กําหนดไวํในมาตรา ๑๑

ตามเกณฑ์
สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วย สมาซิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจํานวน

ี ระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๑ การเลือกตั้งสมาซิก สภากรุงเทพมหานครจะกระทํา
ได้เมื่อได้มพ

กําหนดให้มกี ารเลือกตั้งแล้ว ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง
การกําหนดเขตเลือกตั้ง ให้ลือเกณฑ์ราษฎรหนึ่งแสนคนเป็นประมาณโดยพยายามจัดให้แต่ละเขต
เลือกตั้งมีจํานวนราษฎรใกล้เคียงกันเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ แต่ดอ้ งไม,เป็นการนําเอาพื้นทีข่ องเขตหนึ่งไปรวมกับเขตอื่น

าื้นทีเ่ พียงบางส่วนของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวงอื่น
หรือนํพ

ในเขตเลือกตั้งหนึ่งให้มีสมาซิก สภากรุงเทพ มหา นครได้หนึ่ง คน

ถ้าเขตใด มีจํานวน
ราษฎร

ไม,พอทีจ่ ะจัดให้เป็นหนึ่งเขตเลือกตั้ง ก็ให้มีการเลือกตั้งสมาซิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นหนึ่งคนและใหํถือเป็นเขต

เลือกตั้งหนึ่ง
การกําหนดเขต เลือกตั้งให้คํานวณ
ตามเกณฑ์จํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร

ที'กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทํายก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาซิกสภากรุงเทพมหานคร
และให้ทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์และวิธกี ารของการกําหนดเขตเลือกตั้ง จํานวน
แตกต่างของราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง
และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาซิกสภากรุงเทพมหานคร และผูว้ ่าราชการ

กรุงเทพมหานคร
มาตรา

๑๒๒ บุคคลผู้มคี ุณสมบัตดิ ้งต่อไปนี้ เป็นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง

(๑)" มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มส
ี ัญชาติไทยโดยการแปลง สัญชาติต้องได้สัญชาติไทย มาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี

(๒)

มีอายุไมตากวำสิบแปดปีบริบูรณ์ไนวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มกี ารเลือกตั้ง และ

(๓) มีซึ่ออยูไ่ นทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเถ้าสิบวัน
มาตรา ๑๓ บุคคลผู้มลี ักษณะใดลักษณะหนึ่งด้งต่อไปนีใ้ นวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิใทํใช้

สิทธิเลือกตั้งสมาซิกสภากรุงเทพมหานคร คือ
(๑)

วิกลจริตหรือจิตฟ้ นเทืเอนไม่สมประกอบ

(๒)๔ (ยกเลิก)
(๓)

ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

มาตรา ๑๒ เเ1�ฃเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญ้ตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
° มาตรา ๑๒ (๑) เนา [ชเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญ้ตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
๒

๔

มาตรา ๑๓ (๒) ยกเลิกโดยพระราชบัญญ้ตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
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(๔)

คําสั่งทีช่ อบด้วยกฎหมาย

ต้องคุมขัง อยูโ่ ดยหมายของศาลหรือ

(๕)'* อยูใน
่ ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๑๔ ผู้มีสท
ิ ังต่อไปนี้
ิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาซิกสภากรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัตด
(๑)๖ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

อายุไม,ตากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ไนวันเลือกตั้ง และ
(๓) มีซื่ออยูไ่ นทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันสมัครไม่น้อยกว่า

(๒)

หนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือมีซื่ออยู‘ไน
่ ทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร และไต้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษี

โรงเรือนและที่ดิน หรือตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุห้งองทีใ่ ห้กรุงเทพมหานครในปีทสี่ มัครหรือปีก่อนที,สมัครหนึ่งปี
มาตรา

๑๕๗ (ยกเลิก)

มาตรา

๑๖๘ บุคคลผู้มลี ักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ไซ้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาซิกสภากรุงเทพมหานคร

คือ

(๑)

ติดยาเสพติดให้ไทษ

(๒)

เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี

(๓) เป็นบุคคลผู้มลี ักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา
(๔)
(๕)

๑๓ (๑) (๓) หรือ (๕)

จําคุก และถูกคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาล
เคยต้องคํา
พิพากษาให้จํา
คุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยไต้พ้นโทษมายังไม,ถึงห้าปีไนวันเลือกตั้ง

ต้องคํา
พิพากษาให้

เว้นแต่ความผิด อันไต้กระทํา
โดยประมาท

(๖)๙ (ยกเลิก)
(๗) เป็นสมาซิกสภาซึ่ง มีหน้าทีใ่ นทางนิติบัญญัติ สมาซิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือ

ผูบ้ ริหารท้องถิ่น
(๘)

เป็นผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็นสมาซิก สภาซึ่งมีหน้าทีใ่ นทางนิติบัญญัติ สมาซิกสภาท้องถิ่น

คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
(๙) เป็นช้าราชการซึ่งมีตําแหน่หรื
ง อเงินเดือนประจํา
(๑๐) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น
(๑๑) เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรือเลิกจ้างเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่
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หรือถือว่ากระทํกาารทุจริตและประพฤติมช
ิ อบในวงราชการ

๕

มาตรา ๑๓ (๕) แกํไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพ มหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒

๖

มาตรา ๑๔ (๑) แก้ไทเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพ มหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒

๗

มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒

๘

มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙

* มาตรา ๑๖ (๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
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ยังไม,ครบสีปี

(๑๒) เป็นผูถ้ ูกถอดถอนให้ออกจากตําแหน่ผูงว่้ าราชการกรุงเทพมหานครถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๑๓) เป็นผูถู้ กให้ออกจากตําแหน่สงมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๓ (๘) ถึงวันสมัคร

รับเลือกตั้งยังไม่ครบสีปี

(๑๔) เคยต้องคํา
สั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ
พิพากษาหรือคํา

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
มาตรา ๑๗ อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกําหนด
คราวละสีปี นับแด'วันเลือกตั้งสมาชิก สภา

กรุงเทพมหานคร
เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสินสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่

เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกําหนด
วันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแด,วันทีอ่ ายุของสภากรุงเทพมหานครสินสุดลง
วันเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร
และวันเลือกตั้งนั้นต้องกําหนด

มาตรา ๑๘ ในกรณีทกี่ ารดําเนินงานของผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร

ขัดแย้งกันจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก,กรุงเทพมหานคร หรือแก,ราชการโดยส่วนรวม ผูว่้ าราชการกรุงเทพ
มหานครอาจยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร

เพื่อให้มกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ไต้
ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยไม่ประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบห้ฑัน

นับแต่

ั ข้อเสนอให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอทบทวนให้พิจารณาใหม่ไต้
วันทีไ่ ตํรบ
อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไต้รับข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง ในการนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ยุบสภากรุงเทพมหานครตามข้อเสนอทบทวนหรือไม่กไ็ ต้ แต่ต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ต้รับข้อเสนอทบทวนดังกล่าว

ในกรณีที่ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สั่งยุบสภา

สามสิบวัน
กรุงเทพมหานครในเหตุการณ์เดียวกันอีก ให้กระทําไต้เมื่อพ้นกําหนดเถ้าสิบวัน นับแต่วันทีค่ รบกําหนด
ทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไต้รับข้อเสนอทบทวน ตามวรรคสอง

มาตรา ๑๙ ถ้าปรากฏว่าการดําเนินงานของผูว้ ่าราชการกรุงเทพ มหานครและสภากรุงเทพ
มหานครขัดแย้งกัน หรือการดำเนินงานของผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครเป็นไปในทาง

ทีไ่ ม,ถูกต้อง จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก,กรุงเทพมหานคร หรือแก,ราชการโดยส่วนรวม และการแก่ใขสภาพ
เซ่นนั้นไม,อาจกระทํา
ไต้โดยเหมาะสมด้วยวิธก
ี ารอื่นนอกจากการยุบสภากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยโดย อนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจให้ยุบสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้มกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ
มหานครใหม่ไต้
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มาตรา ๒๐ การยุบสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ และการทีร่ ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยไม,เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอทบทวนของผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
ให้ทําเป็นประกาศกระทรวง มหาดไทยพร้อมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งและอยูใ่ นตําแหน่ง
ตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร

เมื่อตําแหน่สงมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา

กรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ให้มกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายในกำหนดเวลา
เก้าสิบวัน เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม,ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูเ้ ข้ามาแทนนั้นให้อยูใน
งด้เพียงเท่าอายุของสภากรุงเทพ
่ ตําแหน่ไ
มหานครทีเ่ หลืออยู่
มาตรา ๒๒ สมาชิก สภากรุงเทพ มหา นครต้องไม,ดํารง
ตําแหน่หรื
ง อ ปฏิบัติ หน้าที่อื่นใด

ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่ง

กรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือตําแหน่ผูงบ้ ริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนห้องถิ่น
มาตรา ๒๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสินสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑)

ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร

(๒)

ตาย

(๓) ลาออกโดยยื่นหนังลือลาออกต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร และให้มีผลนับแต่วันถัดจาก

วันยื่นหนังลือลาออก
(๔)

ขาดคุณสมบัตต
ิ ามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ เว้นแต่กรณีตามมาตรา

(๕)

กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๒

(๖)

พิพากษาถึงทีส่ ุดให้จํา
ถูกจํา
คุกโดยคํา
คุก

๑๖ (๔)

ความผิดลหุโทษ

โดยประมาทหรือ
เว้นแด,ความผิด อันได้กระทํา

(๗) ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมที่มก
ี ําหนดเวลาไม,น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
(๘)

สภากรุงเทพมหานครวินิจฉัยให้ออก เพราะเห็นว่าได้กระทํก
าารอันเป็นการเยื่อมเลืยแก่

เกียรติศักดิของตําแหน่งมติของสภากรุงเทพมหานครในข้อนีต้้ องมีคะแนนเลืยงไม,น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันทีส่ ภากรุงเทพมหานครลงมติ
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(๙)®° ราษฎรผู้มีสท
งาม
ิ ธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พนจากตําแหน่ต

กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาซิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารห้องถิ่น และถ้าสมาซิกภาพของ
สมาซิกสภากรุงเทพมหานครสินสุดลงพร้อมกันทั้งหมดเพราะเหตุดังกล่าว ให็ถอว่าเป็นการยุบสภากรุงเทพมหานคร

ในกรณีตาม (๘)

ให้กระทําเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยร้องขอหรือเมื่อสมาซิกสภา

กรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาซิกทั้งหมดเข้าชื่อเสนอเป็นญัตติให้สภากรุงเทพมหานคร
พิจารณา
้ กล่าวหาว่าสมาซิก ภาพของ สมาซิก สภากรุงเทพมหานครสินสุด ลง
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่มีขอ
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครดําเนิน
การสอบสวน
ถ้าประธาน สภากรุงเทพ มหานครรายงาน ว่า สมาซิก ภาพของ สมาซิก คน นั้น สิน สุด ลง ตามข้อ กล่าวหานั้น

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคํา
สั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
การพ้นจากตําแหน่ต
งามมาตรานี้ ให้นํา
มาตรา ๕๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๕ ให้สภากรุงเทพ มหานครเลือกสมาซิก สภากรุงเทพมหานคร เป็น ประธาน สภา

กรุงเทพมหานครคนหนึ่งและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม,เกินสองคน โดยให้ตํารงตําแหน่ทังนทีทั้1ด้รับเลือก
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยประกาศชื่อประธาน สภาและรองประธาน สภากรุงเทพ
มหานครผูได้รับเลือกในราชกิจจานุเบกษา
ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดํารง
ตําแหน่ต
งามวาระคราวละ สองปี

มาตรา ๒๖ ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่กง่อนถึงวาระ
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑)

ขาดจากสมาซิกภาพของสมาซิกสภากรุงเทพมหานคร

(๒)

ลาออกจากตําแหน่ง
โดยยื่นหน่งลือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและให้มผี ล

นับแต่วันถัดจากวันที,ยื่นหนังลือลาออก

(๓) เมื่อสมาซิกสภากรุงเทพมหานครไม่น้อย กว่าหนึ่งในสามของจํานวน
สมาซิกทั้งหมดเข้าชื่อ
เสนอญัตติให้สภากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครใหม่ และสภา

กรุงเทพมหานครมีมติตามนั้นด้วยคะแนนเสียงไม,น้อยกว่าสามในสีของจํานวนสมาซิกทั้งหมด โดยให้พ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อได้มีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

คนใหม่ขึ้นแทน แล้วแต่กรณี และให้ผูI้ ด้รับเลือกนั้น อยูใ่ นตําแหน่ตามวาระ
ง
ของผูซงตนแทน

มาตรา ๒๗ ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจ
หน้าที,ดําเนิน
กิจการของสภากรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร
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หน้าทีก
่ ระทํกาิจการแทนประธานสภากรุงเทพมหานคร
รองประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจ

เมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครไม,อยูห
ิ น้าทีใ่ ต้ หรือตามทีป่ ระธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย
่ รือไม,อาจปฏิบัตห
เมื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม,อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่อาจปฏิบัตห
ิ น้าทีใ่ ต้

หน้าทีป่ ระธานเฉพาะในการประชุมคราวนั้น
ให้สมาซิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาซิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งทํา
มาตรา ๒๘ ให้มเี ลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน และเลขานุการรองประธาน
สภากรุงเทพมหานครไม่เกินจํานวนรองประธานสภากรุงเทพมหานคร โดยประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผูแต่
้ งตั้ง

ตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาซิก สภา
มาตรา ๒๙ สภากรุงเทพมหานครมี อํานาจ

กรุงเทพมหานคร

่ องประธานสภากรุงเทพมหานคร
ข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าทีข

ี ารประชุม
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร วิธก
การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถ้ าม การเปีด

่ องสภากรุงเทพมหานคร
อภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบ และความเรียบร้อยของกิจการอื่นอันเป็นหน้าทีข
มาตรา ๓๐ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาซิกสภากรุงเทพมหานคร อันเป็นการเลือกตั้ง

ทั่วไป

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยเรียก ประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้สมาซิกไต้มาประชุม

เป็นครั้งแรก
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าสองสมัย แต่ต้องไม่เกินสิสมัย

จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี
แต่ละสมัยให้สภากรุงเทพมหานครกําหนด

ี ําหนดเวลาสามสิบวัน แต่ถ้ามีกรณี
สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึ่ง ๆ ให้มก

จำเป็นให้ประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไต้ตามความจําเป็นครั้งละไม'เกินสิบห้าวัน
การปีดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะ กระทํา
ไต้แต่โดยความเห็นชอบ

ของสภากรุงเทพมหานคร
ให้ประธาน สภากรุงเทพ มหานครเป็น ผูเ้ รียก ประชุมสภากรุงเทพ มหานครตามสมัยประชุม

และเป็นผู้เปีดหรือปีดการประชุม
มาตรา ๓๑ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อมีกรณีเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพ

มหานคร ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาซิกสภากรุงเทพมหานครมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
สมาซิก ทั่ง หมด อาจทํา
คํา
ร้องยื่นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอให้เรียก ประชุมสภากรุงเทพมหานคร

เป็นการประชุมสมัยวิสามัญไต้ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม โดยกําหนด
วันประชุมภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันไต้รับคํา
ร้อง
สมัยประชุมวิสามัญให้มก
ี ําหนดเวลาสามสิบวัน แต่ถ้ามีกรณีจําเป็นให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร

สั่งขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกไต้ตามความจําเป็นครั้งละไม,เกินสิบห้าวัน
การปีดสมัยประชุมวิสามัญก่อนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไต้แต่โดยความเห็นชอบของ
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มาตรา ๓๒ การประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกคราวต้องมีสมาซิกมาประชุมไม,น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจํานวน
สมาซิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร และหรือผู้ที่ผวู่้ าราชการกรุงเทพ

มหานครมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภากรุงเทพมหานคร และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับงานในหน้าทีต
่ ่อทีป่ ระชุมแด,ไมมสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรา ๓๓ การลง มติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้าง มาก เป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่มบ
ี ัญญัติ

ิ ี้
ไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตน

หรือในข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

สมาซิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ าด

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้สภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจ
หน้าที่

มาตรา ๓๕ การประชุมของสภากรุงเทพมหานครย่อมเป็นการเปีดเผยตามลักษณะทีก
่ ําหนด

ในข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพ มหานคร แด,ถ้าหากว่าผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาซิก สภา

กรุงเทพมหานคร มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสีของจํานวนสมาซิกทั้งหมดร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ
มาตรา ๓๖ ในทีป
่ ระชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาซิกย่อมมีสิทธิตั้งกระทูถาม
้ ผูว่้ าราชการกรุงเทพ

มหานครในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาทีข่ องกรุงเทพมหานคร แด,ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครย่อมมีสิทธิทจี่ ะไม,ตอบ

เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปีดเผย เพราะเกี่ยวกับประโยชน์สําคัญของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๗ สมาซิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนไม,น้อยกว่าสองในห้าของจํานวน
สมาซิกทั้งหมด

มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอให้เปีด อภิปรายทั่วไป เพื่อให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ญัตติดังกล่าวในวรรคหนึ่งให็ยื่นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร และให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร
วันเวลาสําหรับ
การเปีดอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่ขไ้ กว่าสิบห้าวัน
แจํงไ
์ ปยังผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อกําหนด

นับแด'วันที่ผวู่้ าราชการกรุงเทพมหานครไต้รับแจ้ง
การเปีดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานีส้ ภากรุงเทพมหานครจะลงมติในปัญหาทีอ่ ภิปรายมีไต้
มาตรา ๓๘ สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเลือกสมาซิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นคณะกรรมการ

สามัญของสภากรุงเทพมหานคร และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเ้ ป็นสมาซิกสภากรุงเทพมหานคร หรือมีไต้เป็นสมาซิก
สภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของ สภากรุงเทพมหานคร

เพื่อกระท่ากิจการหรือพิจารณา

่ งใด ๆ อันอยูใน
หน้าทีข
่ องกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร
สอบสวนหรือสืกษาเรือ
่ อํานาจ
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ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครมสิทธิเสนอซื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผู้มไิ ด้เป็น

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการวิสามัญได้ จํานวนกรรมการ
่ ําหนดในข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร
ที่ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอนั้นให้เป็นไปตามทีก

ี รรมการจํานวน
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณ ให้มก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร และผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิ
เสนอซื่อบุคคลผู้ทเี่ ป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นกรรมการไต่ไม่เกิน

หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
มาตรา ๔๐ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ต้องมีกรรมการมาประชุม

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และใ'หํใข้ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
มหานครโดยอนุโลม

หน้าทีข่ องกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๔๑ คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเรียกเจํา

มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการทีก
่ ระทํหารือในเรื่องที,พิจารณาสอบสวนหรือคิกษาอยู'นั้นได้

ทั้งนี้ จะกระทํนาอกสมัยประชุมของสภากรุงเทพมหานครก็ได้ และถ้ามีความจําเป็นคณะกรรมการแต่ละคณะ
อาจตั้งคณะ อนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียดในเรื่องทีเ่ ป็นหน้าทีข
่ องคณะกรรมการแถ้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการก็ได้
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานครให้มีวาระการปฏิบัตห
ิ น้าทีค่ ราวละสองปี

คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๘ และ มาตรา ๓๙ ให้สินสภาพไปหลังจากทีไ่ ด้ปฏิบัตงิ าน

ทีไ่ ด้รับมอบหมายและเสนอรายงานต่อสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
มาตรา ๔๓ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งคณะกรรมการทีส่ ภากรุงเทพมหานครตั้งขึ้น หรือคณะอนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการตั้งขึ้น
ได้รับเงินประจํต
าําแหน่งเงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามทีก
่ ําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร
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ส่วนที่ ๒

ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๔๔ ให้กรุงเทพมหานครมีผวู่้ าราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้น

โดยวิธกี ารออกเสืยงลงคะแนนโดยตรงและลับ
การเลือกตั้งผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครจะกระทํา
ี ระราชกฤษฎีกากําหนดให้มี
ได้เมื่อได้มพ
การเลือกตั้งแล้ว ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ตั้งผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมา!๒สภากรุงเทพมหานครและผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร

ผลของการเลือกตั้งผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๕ ผู้มีสิทธิเลือก ตั้งผูว้ ่าราชการกรุงเทพ มหานครต้อง มีคุณสมบัตต
ิ ามมาตรา ๑๒

และไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๔๖ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้มค
ี ุณสมบัติ

ตามมาตรา ๑๔ และไม,มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๔๗ ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยูในตําแหน่คราว
ี ับแต่วันเลือกตั้ง
ง ละสิปน

เมื่อผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่ตงามวาระ
หกสิบวันนับแด'วันสินสุดวาระ

ให้จัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายใน

แต่ถ้าตําแหน่ผู
งว่้ าราชการกรุงเทพมหานครว่างลงโดยเหตุอื่น ให้ทําการเลือกตั้ง

ขึ้นใหม่ภายในเถ้าสิบวันและให้ผูไต้รับการเลือกตั้งอยูใน
่ ตําแหน่โงดยเริ่มนับวาระใหม่

มาตรา ๔๘ ให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครดํารง
ตําแหน่นังบแต่วันเลือกตั้ง

ี ารมอบหมายงานในหน้าทีผ
่ วู่้ าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง
ให้มก
มาตรา ๔๙ ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจ
หน้าทีด่ ังต่อไปนี้
(๑)

กําหนด
นโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย

อนุมัตเิ กี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร
ผูช่้ วยเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒเิ ป็นประธานที,ปรึกษา ที,‘ปรึกษา
หรือคณะทีป่ รึกษาของผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครหรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัตริ าชการใด ๆ
(๔) 'บริหารราชการตามที,คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ห่ริอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
(๕) วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย
(๖) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร
(๗) อํานาจ
ี้ กฎหมายอื่น
หน้าทีอ่ ื่นตามที,บัญญัตไิ ว่ในพระราชบัญญัตน
ิ และ
(๒) สั่ง อนุญาต
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มาตรา

๕0 ให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูบ
้ ังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและ

หน้าทีต
่ ามที่
ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการของกรุงเทพมหานคร และให้มีอํานาจ
หน้าทีข่ องผูว่้ าราชการจ้งหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แล้วแต่กรณี
กฎหมายอื่นไต้กําหนดให้เป็นอํานาจ

ี้ ได้บัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่น
โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแด,พระราชบัญญัตินจะ

มาตรา ๕๑ ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร
(๑) ด้องไม,ดํารง
่ ื่นใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ตําแหน่หรื
ง อปฏิบัติหน้าทีอ

รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นหรือดํา
แหน่งผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนห้องถิ่น เว้นแด,ตําแหน่ทีง,ต้องดํารง
ตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมาย

(๒) ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน้ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น นอกเหนือไปจากทีส่ ่วนราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัทปฏิบัตก
ิ ับบุคคลอื่นในธุรกิจการงานตามปกติ

(๓) ต้องไม่เป็นคู,สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาทีท
่ ํา
กับกรุงเทพมหานคร หรือการพาณิชย์ของ

กรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น เว้นแด,กรณีที่ผวู่้ าราชการกรุงเทพมหานครไต้เป็นคู,สัญญา
หรือเป็นผู้มีสว่ นไต้เสียในสัญญาอยูก่ ่อนไต้รับการเลือกตั้ง
บทบัญญัตต
ิ ามมาตรานี้มไิ ห่ใช้บังคับในกรณีที่ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครรับเบี้ยหวัดบําเหน็จ

บํานาญ
หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงคั หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให่ใช้บังคับในกรณีที่ผวู้ ่าราชการ
ตําแหน่ก
งรรมาธิการของรัฐสภา
กรุงเทพมหานครรับเงินตอบแทน เงินค่าเบี้ยประชุม หรือเงินอื่นใด เนื่องจากการดํารง
หรือวุฒิสภาหรือสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสภากรุงเทพมหานครหรือสภาห้องถิ่นอื่น หรือกรรมการทีไ่ ต้รับแต่งตั้ง

ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายหรือกรรมการทีม
่ กี ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นโดยตําแหน่ง
มาตรา ๕๒ ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่ด้งวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑)

ถึงคราวออกตามวาระ

(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังลือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยและให้มผ
ี ลนับแต่

วันถัดจากวันทียื่ ่นหนังลือลาออก
(๔)

ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะต้องห้ามตามทีบ่ ัญญัตไิ วํในมาตรา ๔๖ ยกเว้นลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา ๑๖ (๔)

กระทําการอันต้องห้ามตามบทที,บัญญัตไิ ว่ในมาตรา ๕๑
(๖) ถูกจํา
พิพากษาถึงทีส่ ุดให้จํา
คุกโดยคํา
คุก เว้นแต่ในความผิดอันไต้กระทํโาดยประมาทหรือ
(๕)

ความผิดลหุโทษ

(๗) มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร

(๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้ออกจากดํา
แหน่ง เมื่อมีกรณี

แสดงให้เห็นว่าไต้กระทํก
าารอันเอือ่ มเสียแก,เกียรติคักดของตําแหน่หรื
ง อปฏิบัตก
ิ ารหรือละเลยไม่ปฏิบัตก
ิ าร
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อันควรปฏิบัตใน
ิ ลักษณะที,เห็นได,วาจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก'กรุงเทพมหานครหรือแก,ราชการโดยส่วนรวม

หรือแก,การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสติภาพของประชาซน

(๙)®® ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตําแหน่ง

ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น

ในกรณี มีพฤติการณ์ด้งที,ระบุไว้ตาม (๘) สภากรุงเทพมหานครจะ มีมติขอให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได้ มติของ สภากรุงเทพมหานครในข้อนีต้ ้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ในการนีร้ ัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยต้องน่าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีต่ นได้รับแจํง์ มติของสภากรุงเทพมหานคร
ผาตรา ๕๓ เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ (๕) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สั่งให้มกี ารสอบสวนก่อนมีคํา
สั่งให้พ้นจากตําแหน่งแต่ผถู้ ูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่มีงสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้

สั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับคํา
เพิกถอนคํา
สั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
ในระหว่างรอคํา
พิพากษาของศาล

คําสั่งจนกว่าศาลจะพิพากษา

ได้รับ

ให้ผูถ
่ ับแต่วันที,
ิ น้าทีน
้ ูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่พังกการปฏิบัตห

ในกรณีผถู้ ูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่ไงม,ยื่นฟ้องต่อศาล หรือศาลพิพากษาให้เป็นไปตามคํา
สั่ง ให้ผูถู้ ก

สั่งนั้นพ้นจากตําแหน่นังบแต่วันทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกคํา
สั่ง

สํ่งให้ออกจากตําแหน่ใงห้หมายถึงวันที่ผวู่้ าราชการกรุงเทพมหานครได้รับคํา
วันที่ใด้รับคํา
สั่งดังกล่าว

ผาตรา ๕๔ ให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งพ้นจากตําแหน่ตงามมาตรา ๕๒ (๑) คงอยูใน
่
ตําแหน่ต่
งอไปจนกว่าผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณีพ้นจากตําแหน่ง

ด้วยเหตุอื่นใดนอกจากการออกตามวาระ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผูป
ิ น้าทีใ่ นตําแหน่ผูงว่้ าราชการ
้ ฏิบัตห

ี ลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม,อาจปฏิบัตริ าชการไต่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กรุงเทพมหานคร ถ้าไม่มป
มหาดไทยแต่งตั้งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้มอี าวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการเป็นผูป
ิ น้าทีใ่ นตําแหน่ผูงว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร
้ ฏิบัตห

ผาตรา ๕๕ ให้มรี องผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครจํานวนไม่เกินสีคนตามลําดับ
ที่ผวู้ ่าราชการ

กรุงเทพมหานครจัดไว้ ช่วยผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครตามที,ผูว่้ าราชการ
สั่งมอบหมาย
กรุงเทพมหานครมีคํา

คําสั่งแต่งตั้งรองผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕๖ ให้มเี ลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน และผูช่้ วยเลขานุการผูว่้ าราชการ

กรุงเทพมหานครไม่เกินจํานวนรองผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร

ea

มาตรา ๕๒ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
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ี ารแต่งตั้งประธานที'ปรึกษา ที,ปรึกษา และคณะที,ปรึกษาของผูว่้ าราชการ
มาตรา ๕๗ ในกรณีมก

กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๙ (๓) ตําแหน่ดังงกล่าวจะมีจํานวนรวมกันทั้งหมดเกินเก้าคนไม่ได้
มาตรา ๕๘ ให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูว้ ่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ผูช่้ วยเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร

เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที'ปรึกษาและทีป่ รึกษา เป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง

ที'

หนึ่งเท่า
ให้น่ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองมาใช้บังคับแก,ผูดํ
ตําแหน่ตามวรรค
ง
้ ารง

ไม,ขัด หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้ผวู้ ่าราชการกรุงเทพ มหานคร หรือประธาน สภา

กรุงเทพมหานคร

แล้วแต่กรณี

มีอํานาจ
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

ตําแหน่ร
งองผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร

เลขานุการผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร ผูช้ ่วยเลขานุการผูว้ ่าราชการกรุงเทพ มหานคร เลขานุการประธาน
สภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที'ปรึกษาและที่!Jรึกษา จากบุคคลซึ่ง
ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นสมควร และจะต้อง
เป็นผู้มคี ุณสมบัตทิ ี'จะเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และให้นํา
บทบัญญัติ
มาตรา ๕๑ มาใช้บังคับแก,บุคคลดังกล่าวด้วย
เมื่อผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ผูแ้ ต่งตั้งข้าราชการการเมือง

แล้วแต่กรณี พ้น จาก ตําแหน่งให้ผูI
้ ด้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองตามวรรคสองพ้นจากตําแหน่ด้งวย

นอกจากการพ้นจากตําแหน่ดังงกล่าว บุคคลดังกล่าวต้องพ้นจากตําแหน่ตาม
ง กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

การเมือง หรือเมื่อกระทํา
สั่งของผูว่้ าราชการ
การต้องห้ามตามที'บัญญัตไิ ว่ในมาตรา ๕๑ หรือถูกสั่งให้ออกตามคํา

กรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ไม,ว่าจะเป็นไ!Jโดยมีความผิดหรือไม่มคื วามผิดก็ตาม
มาตรา ๕๙ ให่ข้าราชการการเมืองตามมาตรา ๕๘ และคณะกรรมการทีผ
่ วู่้ าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้ง ได้รับเงินเดือน

เงินเพิ่ม เงินคําเบี้ยประชุม และเงินตอบแทน อื่น สําหรับ
ตําแหน่ต
งามทีก
่ ําหนดใน

พระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

หมวด ๓
การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร

๑
ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่

มาตรา ๖๐ ให้จัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้
(๑)

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

(๒) สํานักงานเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร
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(๔)

ปลัดกรุงเทพมหานคร
สํานัก

(๕)

หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสํานัก
สํานัก

(๖)

สํานักงานเขต

การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสํานักหรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง จะต้อง
ไต้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยทําเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หน้าทีเ่ กี่ยวกับราชการประจำ
มาตรา ๖๑ สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจ
ของสภากรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผูบ้ ังคับ

บัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานครขึ้นต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และรันผิดชอบในการ

ปฏิบัตริ าชการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขึ้นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร และมีผชู่้ วยเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

เป็นผูช่้ วยสั่งหรือปฏิบัตริ าชการแทนเลขานุการ

สภากรุงเทพมหานคร

หน้าทีเ่ กี่ยวกับราชการ
มาตรา ๖๒ สํานักงานเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจ

และงานของผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร มีเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง

เป็นผู้บ้งค
์ ับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการของสํานักงาน

เลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครขึ้นต่อผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร และมีผชู่้ วยเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพ
มหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง เป็นผูช่้ วยสั่งหรือปฏิบัตริ าชการแทนเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร
และมีหัวหน้าสํานักงานเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นผูช่้ วย

ของเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครและของผูช่้ วยเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครและในการบังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

และลูกจ้างกรุงเทพมหานครขึ้นต่อเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูว่้ าราชการ

กรุงเทพมหานคร ตามลําดับ
หน้าทีเ่ กี่ยวกับราชการ
มาตรา ๖๓ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจ

ประจําของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผูบ้ ังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพ
มหานครขึ้นต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

ี ชู่้ วยหัวหน้าสํานักงาน
กรุงเทพมหานคร ขึ้นต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และจะใหัมผ
คณะ กรรมการข้าราชการกรุงเทพ มหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพ มหานครสามัญ คน หนึ่งหรือหลาย คน

เป็นผูช่้ วยสั่งหรือปฏิบัตริ าชการแทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครก็ไต้
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ปลัด กรุงเทพ มหานครมี อํานาจ
หน้าทีเ่ กี่ยว กับราชการประจํทาั่วไปของ
มาตรา ๖๔ สํานัก

กรุงเทพมหานคร และราชการทีม่ ไิ ด้กําหนดให้เป็นหน้าทีข่ องส่วนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นผูบ้ ังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการของสํานัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร และจะให้มรี องปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผูช่้ วยสั่งหรือปฏิบัตริ าชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้

มาตรา ๖๕ นอกจาก อํานาจ
หน้าทีต
่ ามที,บัญญัตไิ ว้ใน มาตรา ๖๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร

มีอํานาจ
หน้าที่ ตามที,กฎหมายกําหนด
สั่งของผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแล
และตามคํา
ราชการประจํา
ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับเร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นผูบ
้ ังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง

กรุงเทพมหานคร รองจากผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร
หน้าทีเ่ กี่ยวกับราชการตามทีก
มาตรา ๖๖ สํานัก
ตามมาตรา ๖๐ (๕) มีอํานาจ
่ ําหนดไว่ในประกาศ

ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผูบ้ ังคับบัญชาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยมีผอู้ ํานวยการสํานัก
การ
และจะให้มีรองผูอํ้ านวย
กรุงเทพมหานคร และลูกจํางกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการของสํานัก

สํานักซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผูช่้ วยสั่งหรือปฏิบัตริ กชการแทนผูอ้ ำนวยการ
สํานักไ็ ด้

มีอํานาจ
หน้าทีต
่ ามที,บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๖๖ ให้ผูอ
มาตรา ๖๗ นอกจากอํานาจ
การสํานัก
้ ํานวย

หน้าทีต
่ ามที,มีกฎหมายกําหนดและตามคํา
สั่งของผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร

และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจํข
าองสํานัก
ทรี่ ับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ
เร่งรัด

ติดตามผลการปฏิบัตริ าชการของสํานัก
ทรี่ ับผิดชอบ
ส่วนที่

เขตและสภาเขต
มาตรา ๖๘ สํานักงานเขต มีผอ
การเขตเป็นผูบ
ู้ ํานวย
้ ังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัตริ าชการภายในเขต และจะให้มีผชู้ ่วยผูอ
การเขตคนหนึ่ง
้ ํานวย

หรือหลายคนเป็นผูช้ ่วยสั่งหรือปฏิบัตริ าชการแทนผูอ
การเขตก็ได้
้ ํานวย
มาตรา ๖๙ ให้ผูอ
หน้าที่ ดังนี้
การเขตมีอํานาจ
้ ํานวย

(๑)

อำนาจหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายบัญญัตให้
ิ เป็นอำนาจหน้าทีข่ องนายอำเภอ เว้นแต่พระราชบัญญัตน
ิ ี้

จะบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่น
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อํานาจ
หน้าทีต
่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าทีข่ องผูอ้ ำนวยการเขต

(๓)

หน้าทีซ่ ึ่งผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
อํานาจ
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มาตรา ๗๐ ในกรณีทเี่ ป็นการสมควร ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครอาจสั่งให้สํานักงานเขตใด

การเขตใด เป็นผูร้ ับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าทีใ่ ด แทนสํานักงานเขต อื่นทั้ง หมดหรือบางส่วนได้และจะให้ผูอ
้ ํานวย

ในการปฏิบัตห
ิ น้าทีน่ ั้นก็ได้

แต่ดอ
้ งประกาศ การสั่งการดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗๑ ในเขตหนึ่ง ๆ ให้มสี ภาเขต ประกอบด้วย สมาชิกซึ่ง มาจากการเลือกตั้งมีจํานวน
อย่างน้อยเขตละเจ็ดคน ถ้าเขตใด มีราษฎรเกินหนึ่งแสนคน ให้มก
ี ารเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีก

หนึ่งคนต่อจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าถึงห้าหมื่นหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสน

จํานวนสมาชิก สภาเขต ทีแ
่ ต่ละ เขต จะ พึง มี

ตามเกณฑ์จํานวนราษฎรแต่ละ เขต
ให้คํานวณ

ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรทีก่ ระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดห้ายก่อนวันประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขตและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวน
สมาชิกสภาเขตทีจ่ ะทํา
การเลือกตั้งในแต่ละเขต

คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขต
ให้นํา
บทบัญญัติ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
การประกาศตามวรรคสองและผลการเลือกตั้งสมาชิก สภาเขตให้กระทําเป็นประกาศ กรุงเทพ
มหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗๒ อายุของสภาเขตมีกําหนด
ี ับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
คราวละสิปน

เมื่ออายุของสภาเขตสิน สุดลง

ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

ซึ่งต้องกําหนด
วันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันทีอ่ ายุของสภาเขตสินสุดลง
มาตรา ๗๓ สมาชิก ภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแด,วันเลือก ตั้ง และ อยูใน
งามอายุ
่ ตําแหน่ต

ของสภาเขต

เมื่อตําแหน่สมาชิ
กสภาเขตในเขตใดว่างลงถึงกึ่งจํานวนของสมาชิกสภาเขตทีเ่ ขตนั้น จะ มีได้ตาม
ง
ประกาศในมาตรา ๗๑ วรรคห้า สมาชิกภาพของสภาเขตแห่งนั้นเป็น อันสินสุด ลงและให้มก
ี ารเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขตขึ้นใหม่ ภายใน เถ้าสิบวันนับแต่มก
ี รณีดังกล่าว

มาตรา ๗๔ ให้สภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเป็นประธานสภาเขตคนหนึ่งและรองประธานสภา
เขตคนหนึ่ง โดยให้ดำรงตําแหน่ทังนทีทไี่ ด้รับเลือก
ให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครประกาศซื่อประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตผูได้รับเลือก

ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตดํารง
ละหนึ่งปี
ตําแหน่ตามวาระคราว
ง
มาตรา ๗๕ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ให้ผูอ
การเขตนัดประชุม
้ ํานวย

สมาชิกสภาเขตเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก
ให้สภาเขตกําหนด
ี ารประชุมสภาเขตอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ให้มก

และจะประชุมในวันใด

เวลาใด ให้เป็นไปตามมติของสภาเขต
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มาตรา ๗๖ ผูอ
การเขต ผูช่้ วยผูอ
การเขต และหรือผู้ที่ผอ
้ ํานวย
ู้ ํานวยการเขตมอบหมาย
้ ํานวย

มีหน้าทีเ่ ข้าประชุมสภาเขต และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าทีต
่ ่อทีป
่ ระชุม
สภาเขต แต่ไมมสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรา ๗๗ ให้ประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขตได้รับเงินประจํต
าําแหน่งเงินค่าเบี้ยประชุม
และเงินตอบแทนอื่นตามทีก
่ ําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๗๘ ให้ผูอ
การเขต อํานวย
ความสะดวกเกี่ยวกับการประชุมและกิจการอื่นทีอ
่ ยูใน
้ ํานวย
่

อํานาจ
หน้าทีข่ องสภาเขต
มาตรา ๗๙ ให้สภาเขตมีอํานาจ
หน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตต่อผูอ
การเขตและสภากรุงเทพ
้ ํานวย

มหานคร
(๒) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต ทั้งนี้ ตามทีก
่ ําหนดในข้อบัญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร

ี ารงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย
ว่าด้วยวิธก
(๓) สอดส่องและติดตามดูแลการดําเนิน
การของสํานักงานเขต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก'ราษฎร
(๔) ให้ค่าแนะน่าหรือข้อสังเกตต่อผูอ
การเขต เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือแกไขการบริการ
้ ํานวย

ประชาชนภายในเขต หากผูอ
การเขตไม,ดําเนินการใด ๆ โดยไม,แจ้งเหตุผลให้ทราบให้สภาเขตแจ้งให้
้ ํานวย

การต่อไป
ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนิน
(๕) ให้คํา
ปรึกษาตามที่ผอ
ู้ ํานวยการเขตร้องขอ
(๖)

แต่ง ตั้ง คณะ กรรมการเพื่อกระทํา
กิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือคิก ษาเรื่องใด ๆ

อันเกี่ยวกับ การงานของสภาเขต ทั้งนี้ ตามทีก
่ ําหนดในข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครว่าด้วยการนั้น
(๗) หน้าทีอ่ ื่น ๆ ตามทีก
่ ําหนดในกฎหมายหรือทีส่ ภากรุงเทพมหานครมอบหมาย
ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มงี บประมาณเพื่อการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม

ซึ่งการใช้จ่าย

งบประมาณด้งกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม (๒)
มาตรา ๘๐ ให้น่าความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ (๑)และ (๒) โดยขอ

ลาออกต่อสภาเขต มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ

มาตรา ๓๕ มาใช้บังคับแก,สภาเขต สมาชิกสภาเขต รองประธานสภาเขต และประธานสภาเขต โดยอนุโลม
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หมวด ๔

การรักษาราชการแทน และปฏิบัตริ าชการแทน

หน้าทีใ่ นการสั่งหรือการปฏิบัตริ าชการของรองผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๘๑ อํานาจ

คําสั่งมอบหมาย

ให้เป็นไปตามที่ผวู่้ าราชการกรุงเทพมหานครมี

ในกรณีที่ผวู่้ าราชการกรุงเทพมหานครไม,อาจปฏิบัตริ าชการได้ ให้รองผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร

ตามลําดับ
ที่ผวู่้ าราชการกรุงเทพมหานครจัดไว้ตามมาตรา ๕๕ เป็นผูรั้ กษาราชการแทน ถ้าไม,มีรองผูว่้ าราชการ

กรุงเทพมหานคร หรือมีแต่ไม,อาจปฏิบัตริ าชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผูรั้ กษาราชการแทน ถ้าไม่มี
ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือมีแตใม,อาจปฏิบัตริ าชการได้ให้น่าบทบัญญัตมิ าตรา ๘๒ วรรคสอง มาใช้บังค
่ ับโดยอนุโลม
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัตริ าชการทีผ
่ วู่้ าราชการกรุงเทพมหานคร

จะพึงปฏิบัตห
ิ รือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคํา
สั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องใด

ถ้ากฎหมาย

กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ

สั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
หรือคํา

มิได้กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทำเป็นหนังสือ
ให้รองผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูป
้ ฏิบัตริ าชการแทนผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้

ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอ
การสํานักหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่น
้ ํานวย

ซึ่งมีฐานะเป็นสํานักหรือผูอ
การเขตปฏิบัตริ าชการแทน ให้ทําเป็นคํา
สั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
้ ํานวย

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีรองปลัดกรุงเทพมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัตริ าชการของรองปลัด

สั่งมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที,ปลัดกรุงเทพมหานครมีคํา
ในกรณีทไี่ ม่มีผดํ
ตําแหน่ปลั
ง ดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัตริ าชการได้ ให้รองปลัด
ู้ ารง

กรุงเทพมหานครเป็นผูรั้ กษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดกรุงเทพมหานครหลายคน ให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ตําแหน่ร
งองปลัดกรุงเทพ
ผู้มอ
ี าวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผูร้ ักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผดํ
ู้ ารง
มหานครหรือมีแต่ไม,อาจปฏิบัตริ าชการได้ ให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผูอ
หรือหัวหน้า
การสํานัก
้ ํานวย
ส่วนราชการทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง มีฐานะเป็นสํานัก
คนใดคนหนึ่ง เป็นผูร้ ักษาราชการแทน
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัตริ าชการทีป่ ลัดกรุงเทพมหานครจะพึง
ปฏิบัตห
ิ รือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ในเรื่องใด

ถ้ากฎหมาย

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ

สั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
หรือคํา

หรือคํา
สั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น

มิได้บัญญัตใิ นเรื่องการมอบ อํานาจไว้เป็น อย่างอื่น ปลัด กรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดย ทําเป็นหนังสือ
ให้รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผูป
การสํานัก
้ ฏิบัตริ าชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ผูอ
้ ํานวย

หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นชื่งมีฐานะเป็นสํานัผ
กอู้ ํานวยการเขต ผูอ้ ํานวยการกอง หัวหน้ากอง
หรือผูด
ตําแหน่งเทียบเท่าปฏิบัตริ าชการแทนใน นามปลัดกรุงเทพ มหานคร ให้ทําเป็นคํา
สั่งและ ประกาศ
้ ํารง
ในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๘๓ ในกรณีทีมรองผูอ
การ
การสํานักการสั๋งหรือการปฏิบัตริ าชการของรองผูอ
้ ํานวย
้ ํานวย

สํานักให้เป็นไปตามที'ผอ
มค
ี ํา
สั่งมอบหมาย
การสํานัก
ู้ ํานวย

ในกรณีทโม,
ี่ มีผดำรง
หรือมีแต่โม่อาจปฏิบัตริ าชการได้ให้รองผูอ้ ำนวยการ
ู้
ตําแหน่ผูงอํ้ านวยการสํานัก

สํานักเป็นผูรั้ กษาราชการแทน ถ้ามีรองผูอ้ ํานวย
การสํานัก
การสํานัผ
หลายคน ให้รองผูอ
้ ํานวย
กู้มอี าวุโสตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการเป็นผูรั้ กษาราชการแทน ถ้าไม่มรี องผูอ
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัตริ าชการได้
การสํานัก
้ ํานวย
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผูอ
การกองหัวหน้ากอง
้ ํานวย

กั้นคนใด
หรือผูดํ
ตําแหน่งเทียบเท่าของสํานัน
้ ารง

คนหนึ่งเป็นผูรั้ กษาราชการแทน

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัตริ าชการทีผ
่ อํู้ านวยการสํานัก
จะพึงปฏิบัตห
ิ รือ

ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคํา
สั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้า
สั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดในเรื่อง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคํา

การมอบอำนาจไว้เป็น อย่างอื่น ผูอ
โดยท่าเป็นหนังสือให้รองผูอ
การสํานัก
การสํานัก
จะมอบอํานาจ
้ ํานวย
้ ํานวย

เป็นผูป้ ฏิบัตริ าชการแทนผูอ้ ํานวยการสํานักก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ผูอ้ ํานวยการเขต ผูอ้ ํานวยการกอง หัวหน้ากอง
หรือผูด้ ำรงตำแหน่งเทียบเท่าของสํานัน
กั้น ปฏิบัตริ าชการแทนในนามผูอ้ ำนวยการสํานักให้ท่าเป็นคํา
สั่งและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๘๔ ใน กรณี ที่มีผช
การเขต การสั่ง หรือการปฏิบัติราชการของ ผูช
ู้ ่วยผูอ
้ ํานวย
้ ่วย

สั่งมอบหมาย
ผูอ้ ำนวยการเขตให้เป็นไปตามที่ผอู้ ำนวยการเขตมีคํา

ในกรณีที,ไม,มีผดู้ ำรง ตำแหน่งผูอ
การเขต หรือ มีแต่ไม่ อาจปฏิบัตริ าชการได้
้ ํานวย

ให้ผช
ู้ ่วย

การเขตเป็นผูรั้ กษาราชการแทน ถ้ามีผชู่้ วยผูอ
การเขตหลายคน ให้ผูช่้ วยผูอ
การเขต ผู้มอี าวุโส
ผูอ
้ ํานวย
้ ํานวย
้ ํานวย
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผูรั้ กษาราชการแทน ถ้าไม่มีผชู้ ่วยผูอ้ ำนวยการเขตหรือมีแต่ไม่อาจ

ปฏิบัตริ าชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผูอ้ ำนวยการกอง หัวหน้ากองหรือผูดํ
ตำแหน่งเทียบเท่าคนใด
้ ารง
คนหนึ่ง เป็นผูรั้ กษาราชการแทน

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัตริ าชการทีผ
่ อู้ ำนวยการเขตจะพึงปฏิบัติ
หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
ถ้ากฎหมาย

กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ

หรือคํา
สั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กําหนด

ในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น ผูอ้ ํานวย
การเขตจะมอบอํานาจ
โดยทำเป็นหนังสือให้ผูช่้ วยผูอํ้ านวยการเขต

หรือหัวหน้าส่วนราชการของสํานักงานเขตปฏิบัตริ าชการแทนผูอ้ ํานวยการเขตก็ได้
มาตรา ๘๕ การสั่งหรือการปฏิบัตริ าชการของผูช่้ วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป

ตามที'เลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีคํา
สั่งมอบหมาย

ในกรณีทไี่ ม,มีผดู้ ำรงตำแหน่งเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม,อาจปฏิบัตริ าชการได้
ให้ผูช่้ วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเป็นผูร้ ักษาราชการแทน ถ้ามีผชู่้ วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหลายคน
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ให้ประ๓นสภากรุงเทพมหานครมีคำสั่ฒอบหมายให้ผู้'ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้ ักษา

ราชการแทน ถ้าไม,มีผช
ู้ ่วยเลขานุการสภากรุงเทพ มหานครหรือมีแต่ไม่ อาจปฏิบัตริ าชการได้ ให้ประธาน
สภากรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครผู้มอี าวุโสตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการเป็นผูรั้ กษาราชการแทน
มาตรา ๘๖ การสั่งหรือการปฏิบัตริ าชการของผูช
้ ่วยเลขานุการผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร

คําสั่งมอบหมาย

ให้เป็นไปตามทีเ่ ลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครมี

ในกรณีทไี่ ม,มีผดํ
ตำแหน่งเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัตริ าชการได้
ู้ ารง
ให้ผูช่
้ วยเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูร้ ักษาราชการแทน ถ้ามีผชู่้ วยเลขานุการผูว้ ่าราชการกรุงเทพ

มหานครหลายคน ให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครมีคํา
สั่ง มอบหมายให้ผชู้ ่วยเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพ

มหานครคนใดคนหนึ่งเป็นผูรั้ กษาราชการแทน ถ้าไม,มีผชู่้ วยเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจ

ปฏิบัตริ าชการได้ ให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพ
มหานครผู้มอี าวุโส ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผูรั้ กษาราชการแทน
มาตรา ๘๗ ในกรณีที่มีผชู้ ่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร การสั่ง

หรือการปฏิบัตริ าชการของผูช่้ วยหวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามทีห่ ัวหน้า
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีคํา
สั่งมอบหมาย

ในกรณีทไี่ ม่มีผด
งานคณะ กรรมการข้าราชการกรุงเทพ มหานคร
ตําแหน่หังว หน้าสํานัก
ู้ ํารง

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัตริ าชการได้ ให้ผูช่้ วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูรั้ กษา
ราชการแทน ถ้ามีผช
ู้ ่วย หัว หน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพ มหานครหลาย คน ให้ประธาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผูช่้ วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
คนใดคนหนึ่งเป็นผูรั้ กษาราชการแทน ถ้าไม่มีผชู่้ วย หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัตริ าชการได้ ให้ประธานคณะ กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการ
ในสํานักงานคณะ กรรมการข้าราชการกรุงเทพ มหานครผู้มีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

เป็นผูรั้ กษาราชการแทน
มาตรา ๘๘ ให้ผูรั้ กษาราชการแทนตามทีก
หน้าทีเ่ ช่นเดียว
่ ําหนดไว่ในพระราชบัญญัตน
ิ ี้มอ
ี ํานาจ

กับผูซี่งตนแทน

ในกรณีที่ผดํ
้ มอบหมายหรือมอบอํานาจ
แหน่งนัน
ตำแหน่งใดหรือผูรั้ กษาราชการแทนผูดํ
ดํา
ู้ ารง
้ ารง
แหน่งอื่นปฏิบัตริ าชการแทน ให้ผูป
ให้ผูดํ
ดํา
หน้าทีเ่ ช่นเดียวกับผูที่งมอบหมายหรือ
้ ารง
้ ฏิบัตริ าชการแทนมีอํานาจ
มอบอํานาจ

ในกรณีที่มกี ฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผูดํ
ี ํานาจ
หน้าที่อย่างใด
ตําแหน่ใ
งดเป็นกรรมการหรือให้มอ
้ ารง
ให้ผูรั้ กษาราชการแทนหรือผูป
หน้าที่กรรมการหรือมีอํานาจ
หน้าทีเ่ ช่นเดียว กับผูด้ ํารง
้ ฏิบัตริ าชการแทนทํา
ตำแหน่งนั้นในระหว่างทีร่ ักษาราชการแทนหรือปฏิบัตริ าชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี
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หมวด ๕

อํานาจ
หน้าทีข
่ องกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอํานาจ
หน้าทีด
่ ําเนินกิจการ

ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑)

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประซาซน ทั้งนีต
้ ามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ

ตามกฎหมายอื่นทีก่ ำหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าทีข
่ องกรุงเทพมหานคร
(๒) การทะเบียนตามทีก
่ ฎหมายกําหนด
(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔)

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(๕)

การผังเมือง

(๖)

การจัดให้มแี ละบํารุรงักษาทางบก ทางนี้า และทางระบายนี้า

(๗) การวิศวกรรมจราจร
(๘)
(๙)

การขนส่ง

การจัดให้มแี ละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที'จอดรถ

(๑๐) การดูแลรักษาที,สาธารณะ
(๑๑) การควบคุมอาคาร

(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับทีอ
่ ยูอ่ าศัย
(๑๓) การจัดให้มแ
ี ละบํารุรงักษาสถานทีพ
่ ักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การพัฒนาและอนุรักษ์สิงแวดล้อม
(๑๔ ทวิ)',๒ บํารุรงักษาติลปะ จารีตประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๑๕) การสาธารณูปโภค

(๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบคร้ว และการรักษาพยาบาล
(๑๗) การจัดให้มแ
ี ละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(๑๙) การจัดให้มแ
ี ละควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๐) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรง มหรสพ

และสาธารณสถานอื่น ๆ
(๒๑) การจัดการสืกษา
(๒๒) การสาธารณูปการ
(๒๓) การสังคมสงเคราะห์

(๒๔) การส่งเสริมการกีฬา
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(๒๕) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(๒๖) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(๒๗) หน้าทีอ
่ ฎหมายระบุให้เป็น อํานาจ
่ ื่น ๆ ตามทีก
หน้าทีข่ องผูว่้ าราชการจังหวัด นายอําเภอ
เทศบาลนคร

หรือตามทีค่ ณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือที่

่ องกรุงเทพมหานคร
กฎหมายระบุเป็นหน้าทีข
บรรดาอํานาจ
หน้าทีใ่ ดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค จะมอบให้กรุงเทพ

มหานครปฏิบัตกิ ไ็ ด้ โดยให้ทําเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่

ทําเป็นข้อบังคับหรือประกาศด้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๙๐ ในการปฏิบัตห
ิ น้าทีต่ ามมาตรา ๘๙ ให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูว่้ าราชการ

หรือเทียบเท่า
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ ป็นสํานัก
สํานัผกอํู้ านวยการเขต ผูช่้ วยผูอํ้ านวยการเขต และข้าราชการกรุงเทพมหานครที,ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

เป็น พนักงานเจ้าหน้าทีส
่ ําหรับ
่ ัง กล่าว และให้มฐี านะเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ
ปฏิบัติหน้าทีด
ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความอาญา

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรค หนึ่ง มี อํานาจเข้าไปใน อาคารหรือบริเวณที,ตั้ง อาคารที, มีเหตุ

อันควรสงลัยว่ามีการฝ่าฝ่นหรือไม่ปฏิบัตต
ิ ังกล่าว ในเวลาระหว่างพระ อาทิตย์ขึ้น
ิ ามกฎหมายหรือข้อบัญญัตด

ถึงพระ อาทิตย์ตก หรือในเวลาทํา
การของสถานที,นั้น และเพื่อการนีใ่ ห้มีอํานาจ
สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้
แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องจากบุคคลที,อยูห
่ ั้น และให้มีอํานาจ
ยึดหรืออายัดเอกสาร
่ รือทํางานในสถานทีน

หลักฐาน ยานพาหนะ หรือสั่งใด ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการกระทํคาวามผิด รวมทั้งให้มอ
ี ํานาจ
จับกุมผูกระทํ
คาวามผิดได้ด้วย
้

ในกรณีที,มีการจับกุมผูกระทํ
าวามผิดตามวรรคสอง กัาผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพ
ค
้

มหานคร ผูอ
การสํานัก
หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกซื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็นสํานัผ
้ ํานวย
กอู้ ํานวยการเขต

เห็นว,าผู้ดอ้ งหาไม่ควรได้รับโทษจํา
ค่าปรับได้ เมื่อผูต
คุกให้มอี ํานาจเปรียบเทียบกําหนด
้ ้องหาชําระ
ที,พนักงานเจ้าหน้าทีด่ ังกล่าวกําหนด
ค่าปรับตามจํานวน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที,มีการเปรียบเทียบใหถอว่า
คดีเลิกกัน
แล้วแต่กรณี

ถ้าผูต
้ ้องหาไม่ยอมตามที,ปรับ

หรือเมื่อยอมแล้วไม่ชําระ
ค่าปรับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ใหข้าราชการกรุงเทพมหานครที,ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งมีอํานาจในการสอบสวนและมีฐานะเป็นพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความอาญา

เงินค่าปรับตามมาตรานีใ่ ห้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๑ ในการปฏิบัตห
ิ นาที, ให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร

เลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร ผูช้ ่วยเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที,ปรึกษาที,ปรึกษา และข้าราชการกรุงเทพ
มหานคร เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา ๙๒ กรุงเทพมหานครอาจให้บริการแก'เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือราชการส่วนห้องถิ่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
กิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได้ เมื่อ
มาตรา ๙๓ กรุงเทพมหานครอาจดําเนิน
(๑)

่ ําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่
การนั้นจําเป็นต้องกระทํและ
า เป็นการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกิจการทีด

ทีอ่ ยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครหรือเป็นประโยชน์แก,ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ
(๒) ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ

(๓) ได้รับความยินยอมจากผูว่้ าราชการจงหวัด ราชการส่วนห้องถิ่น หรือส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณี

มาตรา ๙๔ กรุงเทพมหานครอาจทํา
กิจการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นใน

บริษัทได้ เมื่อ
(๑)

บริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการเป็นสาธารณูปโภค

แต่ทั้งนี้

ไม,กระทบกระเทือนถึง

ิ ี้ใข้บังคับ และ
กิจการทีก่ รุงเทพมหานครได้กระทํา
อยูแ
่ ล้วก่อนวันที,พระราชบัญญัตน

(๒) กรุงเทพมหานครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบของทุนที,บริษัทนั้นจดทะเบียนไว้

ในกรณีทกี่ รุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นถือหุ้นอยูใน
่ บริษัท
เดียวกัน ให้นับหุ้นทีถ่ ือนั้นรวมกัน และ
(๓) สภากรุงเทพมหานครมีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่ง หนึ่งของ จำนวน

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด และ
(๔) ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การเปลี่ยนแปลงจํานวน
่ รุงเทพมหานครถืออยูต่ ้องได้รับอนุมัตจิ ากสภากรุงเทพมหานคร
หุ้นทีก
มาตรา ๙๕ ล้ากิจการใดอยูภ
หน้าทีข
่ องกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจ
่ ายใต้อํานาจ

ดําเนินการนั้นร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนห้องถิ่นอื่นไต่โดยจัดตั้งเป็นองค์การ
เรียกว่าสหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ มีคณะ กรรมการบริหารประกอบด้วยผูแ้ ทนของกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจและราชการส่วนห้องถิ่นทีเ่ กี่ยวข้อง

แล้วแต่กรณี

การจัดตั้งสหการจะกระทําไต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้กําหนด
ซื่อ

ี ําเนินงาน เมื่อจะยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุวิธจี ัดการทรัพย์สินไว้ด้วย
อํานาจ
หน้าทีแ่ ละวิธด
มาตรา ๙๖ ในกรณีจําเป็น กรุงเทพมหานครอาจมอบให้เอกชนกระทํก
าิจการ ซึ่งอยูใน
่ อํานาจ

หน้าทีข
่ องกรุงเทพมหานครและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ค่าบริการ

หรือค่าตอบแทนทีเ่ กี่ยวข้องแทนกรุงเทพ

มหานครได้ แด,ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสียก่อน

หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการให้กระทํกาิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพ
มหานคร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หมวด ๖
ข้อบัญญัติ

มาตรา ๙๗ ข้อบัญญัตก
ิ รุงเทพมหานครจะตราขึ้นได,โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร

เนกรณดงตอเบน

«1

w

I

ฯ 15�

(๑)

เพื่อปฏิบัตกิ ารให้เป็นไปตามอํานาจ
หน้าที,ของกรุงเทพมหานคร

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้กรุงเทพมหานครมีอํานาจ
ตราเป็นข้อบัญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร
(๓) การดําเนิน
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

(๔)

การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง

และการพัสดุ

ในข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครจะกําหนดโทษผูล้ ะเมิดข้อบัญญัตไิ ว้ด้วยก็ได้

จําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๙๘๑๓

แต่มิ,ให้กําหนด'โทษ

ร่างข้อบัญญัตก
ิ รุงเทพมหานครจะเสนอได้ก็แต่โดยผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือราษฎรผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าซื่อเสนอ
ข้อบัญญัตห
ิ ้องถิ่น ในกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผูเสนอ
ต้องมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงนามรับรอง
้

ไม,น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด

ิ รุงเทพมหานครทีเ่ กี่ยวด้วยการเงิน
ร่างข้อบัญญัตก

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอได้ก็ ต่อ

เมื่อมีดํา
รับรองของผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๙ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที,เกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานครว่าด้วยข้อความต่อไปนีท้ ั้งหมดหรือแต่ข้อใดข้อหนึ่ง
(๑) การตั้งขึ้น หรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแกํไข หรือผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับ
อันเกี่ยวกับภาษีอากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครหรือการโอนงบประมาณรายจ่าย

ของกรุงเทพมหานคร
(๓) การกูเงิ
้ น การคํา้ ประกัน หรือการใช้เงินกู้
(๔)

การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินการจ้าง

(๕)

การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

(๖)

การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานคร

และการพัสดุ

ในกรณีเป็นที,สงสัยว่าร่างข้อบัญญัตใิ ดเป็นร่างข้อบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงินที,จะต้องมีคํา
รับรอง
ของผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครหรือไม่ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผูวนิจฉัย
®"

มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๑๐๐

เห็นชอบแล้ว

เมื่อสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและ ลงมติ

ให้ประธาน สภากรุงเทพมหานครส่งให้ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วัน ที,

สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ และให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร

ทีผ่ ่านความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุฌกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับร่างข้อบัญญัตจ
ิ ากประธานสภากรุงเทพมหานคร

มาตรา

๑๐๑

ในกรณีที่ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครไม,เห็นชอบด้วยกับสภากรุงเทพมหานคร

ให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครส่งร่างข้อบัญญัตน
ิ ั้นพร้อมด้วยเหตุผลทีไ่ ม่เห็นชอบด้วยให้สภากรุงเทพมหานคร

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับร่างข้อบัญญัตจิ ากประธานสภากรุงเทพมหานคร

เพื่อให้สภากรุงเทพ มหานครพิจารณาใหม่

ล้าผูว้ ่าราชการกรุงเทพ มหานครไม่ส่งให้สภากรุงเทพ มหานคร

ภายในเวลาดังกล่าวให้ ถอว่าผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วย และให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร
ลง นามในร่างข้อบัญญัตินั้นแทนผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ

เป็นกฎหมาย

ในกรณีที,ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยและส่งให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม่

สภากรุงเทพ มหานครจะยกขึ้น พิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วง พ้นไปสามสิบวันนับแต่วันที่ผวู้ ่าราชการ

กรุงเทพมหานครส่งกลับให้สภากรุงเทพมหานคร นอกจากร่างข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครทีเ่ กี่ยวด้วยการเงิน
สภากรุงเทพมหานครอาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที
ในกรณีทสี่ ภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวน
สมาซิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งร่างข้อบัญญัตด
ิ ังกล่าวให้ผูว่้ าราชการ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครต้องดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๐๐ ล้าผูว่้ าราชการกรุงเทพ
มหานครไม,ดําเนิน
การตามกําหนดให้ประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัตน
ิ ั้นแทนผูว่้ าราชการ

กรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย
มาตรา ๑๐๒

ร่าง ข้อ บัญญัติ กรุงเทพ มหา นคร ที่สภา กรุงเทพ มหานครไม่เห็นชอบด้วย

ให้เป็นอันตกไป ยกเว้นร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย

ร่างข้อบัญญัตทิ ี,ตกไปตามวรรคหนึ่ง ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาซิกสภากรุงเทพมหานคร

จะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที,สภากรุงเทพมหานครไม,เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น
มาตรา ๑๐๓

งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ทําเป็นข้อบัญญัตก
ิ รุงเทพมหานคร

ซึ่งผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูเ้ สนอ

ิ บประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณออกไม่ทัน
ล้าข้อบัญญัตง

ปีงบประมาณใหม่ ใหใช้ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณทีแ่ ล้วนั้นไปพลางก่อน
ล้าปีใดจํานวนเงินซึ่งได้กําหนด
งบประมาณไม,พอ
ไว้ตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจําปี

สําหรับ
การใช้จ่ายประจํปีาก็ดี หรือมีความจ่าเป็นที'จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ทําเป็น
ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
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มาตรา ๑๐๔

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีทส
ี่ ภากรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วยกับ

ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญ ตามมาตรา ๓๙ เพื่อพิจารณา

ิ บประมาณรายจ่ายนั้นตามข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร และให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร
ร่างข้อบัญญัตง
ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๕

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณี ที,สภากรุงเทพ มหานครไม,เห็นด้วย กับ

ิ บประมาณรายจ่าย ให้สภากรุงเทพมหานครตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวน
แปดคนและ
ร่างข้อบัญญัตง
ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซึ่ง มิไต้เป็น สมาชิก สภากรุงเทพมหานครจํานวนเจ็ดคนประกอบเป็น

คณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาหา ข้อยุตค
ที่บัญญัตไิ วไนร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณ
ิ วามขัดแย้งในสาระสําคัญ

รายจ่ายแล้วรายงานผลการพิจารณาต่อสภากรุงเทพ มหานครภายในสิบวันนับแต่วัน ที,สภากรุงเทพ มหานคร

ตั้งคณะกรรมการร่วม
ถ้าสภากรุงเทพมหานครยังไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมด้วยคะแนนเสิยง

ไม่ตากว่าสามใน สีของจํานวน
สมาชิก สภากรุงเทพ มหานครทั้งหมด ให้ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย

เป็น อันตกไป และให็ใข้ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีทแี่ ล้วนั้นไปพลางก่อน ในกรณีเซ่นว่านี้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยสั่งยุบสภากรุงเทพมหานครถ้ามีข้อเสนอของผูว่้ าราชการกรุงเทพ มหานคร

มาตรา ๑๐๖

ิ บประมาณราย จ่าย ประจําปีงบประมาณและร่างข้อบัญญัติ
ร่างข้อบัญญัตง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภากรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาให้เส่รจ็ ภายในสีสิบห้าวันนับแต่วันทีส่ ภากรุงเทพ
มหานครไต้พิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายนั้นเป็นครั้งแรก

ิ บประมาณรายจ่ายนั้นไม่เสร็จภายใน เวลา
ถ้าสภากรุงเทพ มหานครพิจารณาร่างข้อ บัญญัตง

ทีก
่ ําหนด
ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง

ให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครไดไห้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัตง
ิ บประมาณ

รายจ่ายนั้นและให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๗

ใน กรณีที่สภากรุงเทพ มหานครสิน อายุหรือ มีการยุบสภากรุงเทพ มหานคร

บรรดาร่างข้อบัญญัตก
ิ รุงเทพมหานครทีส่ ภากรุงเทพมหานครยังมิไต้ให้ความเห็นชอบ หรือทีส่ ภากรุงเทพมหานคร
ให้ความเห็นชอบแล้วแต่ผวู่้ าราชการกรุงเทพมหานครยัง มิไต้ลงนามและประกาศใช้เป็นกฎหมายภายในสามสิบวัน

นับแต่วันรับร่างข้อบัญญัตจิ ากประธานสภากรุงเทพมหานครให้เป็น อันตกไป
มาตรา ๑๐๘

ในระหว่างทีไ่ ม่มสี ภากรุงเทพมหานคร หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบต่วน

ในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือป้องปิดภัยพิบัตสิ าธารณะและจะเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครให้ทัน

ท,วงทีมไิ ต้ ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุมัตริ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกข้อกําหนดกรุงเทพ
มหานครให็ใช้บังคับดังเซ่นข้อบัญญัติ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใหํใช้บังคับไต้

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๐
131

www.yotathai.com

า้อกำ,หนดกรุงเทพมหานครนั้นเสนอต่อสภา
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครคราวต่อไป ให้นํข

กรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติ ถ้าสภากรุงเทพมหานครอนุมัตแิ ล้ว ให้ข้อกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นใช้บังคับเป็น
ิ รุงเทพมหานครต่อไป ถ้าสภากรุงเทพมหานครไม,อนุมัติ ให้ข้อกําหนด
ข้อบัญญัตก
กรุงเทพมหานครนั้นเป็นอันตกไป
แด,นั้งนีไ๋ ม,กระทบกระเทือนถึงกิจการทีไ่ ด้กระทําไปในระหว่างทีใ่ ช้ข้อกําหนดกรุงเทพมหานครนั้น
การอนุมัติหรือไม่อนุมัตข
ิ ้อกําหนดกรุงเทพมหานคร

ให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัตใิ ห้มผี ลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๗

การคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐๙

ภาษี บํารุทง้อง ที, ภาษีโรง เรือน และ ที่ดิน ภาษา ป้าย อากรการฝาสัตว์

และ ผลประโยชน์อื่น อันเนื่องในการฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพ มหานคร ให้กรุงเทพ มหานครจัดเก็บเป็นรายได้

ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๑๐

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถหรือรถยนต์ หรือล้อเลื่อนทีจ่ ัดเก็บไดในเขตกรุงเทพ

มหานครให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๑๑๑

ให้กรุงเทพ มหานครมี อํานาจ
ออกข้อบัญญัตเิ ก็บภาษีบํารุก
งรุงเทพมหานคร

สําหรันบั้ามัน เบนซินและนั้ามันที,คล้ายถัน

นั้ามันดีเซลและ นั้ามันที,คล้ายถัน และ ก๊าซปีโตรเลียม ซึ่ง สถาน

การค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครเป็นผูจํ้ าหน่ายได้ไม,เกินลิตรละห้าสตางค์ ราคาขายปลีกทีส่ ูงเพิ่มขึ้นไม่เกิน

จํานวน
ภาษีที,เรียกเก็บตามมาตรานี๋ใม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดราคาสินค้าและ
ป้องกันการผูกขาด

มาตรา ๑๑๒®๔ กรุงเทพมหานครมีอํานาจ
ออกข้อบัญญัตเิ พื่อเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียม

เพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละลิบของภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน

ในการเลียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ตัดทิ้ง

ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้

ให้ถือเป็นภาษี อากรและธรรมเนียมตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น
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มาตรา ๑๑๒ ทวิ9๕ กรุงเทพมหานครมีอํานาจ
ออกข้อบัญญัตเิ ก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กําหนด

เป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราทีเ่ รียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทป
ี่ ระมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละคูนยไห้กรุงเทพมหานคร

เก็บในอัตราร้อยละศูนย์
(๒) ใน กรณีทป
ี่ ระมวลรัษฎากรเรียก เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มใน อัตราอื่น ให้กรุงเทพ มหานคร

เก็บหนึ่งในเก้าของ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มทีเ่ รียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลร้ษฎากร
มาตรา ๑๑๓

กิจการใดทีก่ ฎหมายมอบหน้าทีใ่ ห้เทศบาลเป็นเจ้าหนาทีด
่ ําเนินการ ถ้ากิจการนั้น

่ ําเนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดาค่าธรรมเนียม
อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าทีด
ค่าใบอนุญาต

และค่าปรับเนื่องในกิจการเช่นว่านั้น ให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครอาจออกข้อบัญญัตเิ รียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผูซ้ ึ่ง'ใช้
หรือได้ประโยชน์จากบริการสาธารณะทีก
่ รุงเทพมหานครจัดให้มขี ึ้นได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง มหาดไทย
มาตรา ๑๑๔

มาตรา ๑๑๕

ในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ให้ผู้,ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร รองผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํ้ านวยการสํานัก
ห้วหน้าส่วนราชการที,เรียกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสํานักผูอ
การเขต ผูอํ้ านวย
การกอง ห้วหน้ากอง หรือผูดํ้ ารง
้ ํานวย

ตําแหน่งเทียบเท่าที่ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
่ ฏิบัตก
และหน้าทีป
ิ าร

ตามกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการนั้นจะได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างชําระให้ปลัด กรุงเทพมหานคร หรือผูอ
การเขต
้ ํานวย
โดยความเห็นชอบของผูวา
สั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผูต้้ องรับผิดชอบ
้ ราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ

เสียภาษีอากรไต้ โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง
วิธยี ึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคสอง ให้ปฏิบัตติ ามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณา
ความแพ่ง โดยอนุโลม

เงินทีใ่ ต้จากการขายทอดตลาด เมื่อหักค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึดและขายและเงินภาษีอากร

ค้างชําระ
ออกแล้ว ถ้ามีเงินเหลือ ให้คืนแก,เจ้าของทรัพย์สิน

กรุงเทพมหานครจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าทีจ่ ัดเก็บภาษีอากร
หรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อกรุงเทพมหานครก็ได้ ในกรณีเซ่นนีเมื
้ ่อไต้หักค่าใช้จ่าย
ตามทีก
่ ําหนดไวไนกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบให้แก,กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๑๖

84

มาตรา ๑๑๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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มาตรา ๑๑๗

กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

(๑) รายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
(๒) รายได้จากการสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร
(๓) รายได้จากการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร การทํก
าิจการร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
(๔)

ภาษี อากรหรือค่าธรรมเนียมตามที,จะ มีกฎหมาย บัญญัตไิ ว้ให้เป็น ของ เทศบาลหรือ

มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ
(๕)

ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต

(๖)

ค่าบริการตามมาตรา ๙๒

และค่าปรับตามที,จะมีกฎหมายบัญญัตไิ ว้

(๗) รายได้จากการจําหน่าพัยนธบัตร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และตราเป็น

ิ รุงเทพมหานคร
ข้อบัญญัตก
(๘) เงินกูจากกระทรวง
ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลค่าง ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
้
สภากรุงเทพมหานคร

(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ หรือราชการส่วนห้องถิ่นอื่นและเงินสมทบจากรัฐบาล
(๑๐) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การค่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ

(๑๑) เงินกูจ้ ากต่าง ประเทศ องค์การค่าง ประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับ

ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร
(๑๒) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผอู้ ุทิศให้
(๑๓) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน
(๑๔) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจทีด
่ ําเนินการเพื่อมุ่งแสวงหากําไรในกรุงเทพ

มหานครตามที,จะมีกฎหมายกําหนด

(๑๕) รายได้จากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินหรือค่าธรรมเนียมพิเศษตามทีจ่ ะมีกฎหมายกําหนด

(๑๖) รายไดอื่นตามที่มก
ี ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๑๘
(๑)

กรุงเทพมหานครอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้

เงินเดือน

(๒) ค่าจ้างประจํา
(๓) ค่าจ้างชั่วคราว
(๔)

ค่าตอบแทน

(๕)

ค่าไข้สอย

(๖)

ค่าสาธารณูปโภค

(๗) ค่าวัสดุ
(๘)

ค่าครุภัณฑ์

(๙) ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง
(๑๐) เงิน อุดหนุน
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(๑๑) รายจ่ายอื่นตามทีก
่ ฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครกำหนดไว้
(๑๒) รายจ่ายตามข้อผูกพัน

มาตรา ๑๑๙

การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามทีไ่ ด้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติ

หรือข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายเงินซึ่งมิได้อนุญาตไว้โนข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
่ ําหนดไวใน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
งบประมาณราย จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก

หรือข้อบัญญัตวิ ่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๒๐

งานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูต้ รวจสอบการรับเงิน
ให้สํานัก

การจ่ายเงิน การบัญชี

การเงิน และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร

เมื่อสินปีงบประมาณให้ผูว้ ่าราชการกรุงเทพ มหานครประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจําปี

งบประมาณที,สินสุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษา โดยมิซักข้า

รายงานการรับจ่ายเงินประจําปี
ตามวรรคสอง เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว
ให้ทํา
รายงานผลการตรวจสอบเสนอผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอสภากรุงเทพมหานคร

หมวด ๘
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๑

เพื่อประโยชน์ไนการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการอื่นนอกเหนือจากทีพ
่ ระราชบัญญัตินี้

และ กฎหมายอื่นกําหนด
ให้เป็น อํานาจ
หน้าทีข
่ องกรุงเทพ มหานคร ถ้ากระทรวง ทบวง กรมใดเห็น สมควร
ส่งข้าราชการมาประจ่ากรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัตริ าชการในหน้าทีข
่ องกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ ก็ย่อมกระทําได้

โดยทํา
ความตกลง กับกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒

การตั้งงบ ประมาณ เป็น เงิน อุด หนุนใน กรุงเทพ มหา นคร ให้รัฐบาล ตั้งให้

กรุงเทพมหานครโดยตรง

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลจัดให้แก,กรุงเทพมหานครนั้น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบกําหนด
การใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๑๒๓

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจ
่ วบคุมดูแลการปฏิบัติ
และหน้าทีค

ราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อการนีร้ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจ
สั่งสอบสวน ข้อเท็จจริง

หรือสั่งให้ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครชีแ้ จงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัตริ าชการของกรุงเทพมหานคร
ในกรณีทรี่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการปฏิบัตใิ ด ๆ ของผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครซัดต่อกฎหมาย
มติของคณะรัฐมนตรีหรือเป็นไปในทางที่อาจทํา
ให้เสียประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยจะยับยั้งหรือสั่งการตามทีเ่ ห็นสมควรก็ได้
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บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๒๔

ในระหว่างทีย่ ังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ระเบียบ

ข้อบังคับ

คําสั่ง เพื่อปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ
ี้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
สั่งที่ใข้บังคับอยูใน
ประกาศ หรือคํา
่ วันที,พระราชบัญญัตินป

ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือ
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๕

ี ฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภากรุงเทพมหานคร
การให้มก
ให้ดําเนิน

และผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครภายในสองปีนับแต่วันทีพ
่ ระราชบัญญัตนิ ี๋ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒๖

ให้กรุงเทพ มหานครจัดให้มีส่วนราชการตามมาตรา ๖๐ ภายในเก้าสิบวัน

มาตรา ๑๒๗

การเลือก ตั้งสมาชิก สภากรุงเทพมหานคร ผูว้ ่าราชการกรุงเทพ
ให้ดําเนิน

นับแด,วันทีพ
่ ระราชบัญญัตนิ ี๋ใช้บังคับ

มหานครและ สมาชิกสภาเขตให้เสร็จสินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีพ
่ ระราชบัญญัตินี๋ใช้บังคับ

มาตรา ๑๒๘

ในระหว่างทีย่ ังไม่มกี ฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

และผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร ให้นํา
บทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมาใช้บังคับ

หน้าทีข่ องผูว่้ าราชการจ้งหวัดตามกฎหมายนั้นเป็นอํานาจ
หน้าทีข
่ องกรุงเทพมหานคร
โดยอนุโลม และให้อํานาจ
ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเขตแต่ละเขตเป็นเขตเลือกตั้ง และให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทีจ่ ะทํา
การเลือกตั้งในแด,ละเขตนั้น
จํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทีแ่ ด,ละเขตจะ พึง มี ให้คํานวณตามเกณฑ์จํานวนราษฎร
แด,ละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรทีก่ ระทรวงมหาดไทยประกาศ สุดท้ายก่อนวันประกาศ พระราช

คเง

กฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในราชกิจจานุเบกษา โดยถือเกณฑ์หนึ่งแสนคนต่อสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน เขตใด มีราษฎรไม่ถึงหนึ่งแสนคนให้มก
ี ารเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ในเขตนั้นได้หนึ่งคน

ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคนก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้น

เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนต่อจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าถึงหํา
หมื่นหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสน
การประกาศ ตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้ง สมาชิก สภากรุงเทพมหานคร ให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๒๙

ในระหว่างทีย่ ังไม,มีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๕๙ ให้นํา
บัญชีอัตราเงินเดือน

ของผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพ มหานคร
และผูช
้ ่วยเลขานุการผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที, ๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐
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มาตรา ๑๓๐

นับตั้งแต่วันที,พระราชบัญญัตินใช้
ี้ บังคับจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ

มหานครตามมาตรา ๑๒๗ ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งดํารง
่ ระราชบัญญัตน
ตําแหน่อ
งยูใน
ิ ปี้ ระกาศ
่ วันทีพ

ในราชกิจจานุเบกษาคงมีวาระอยูใ่ นตําแหน่ต่งอไป ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวเมื่อมีเหตุอันสมควร ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจ
สั่งให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งคณะ

หรือแต่ละบุคคลพ้นจากตําแหน่งและจะแต่งตั้งบุคคลทีเ่ ห็นสมควรดํารง
ตําแหน่แทน
ง ก็ไดั
ในกรณีทสี่ มาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจะแต่งตั้งบุคคลทีเ่ ห็นสมควรดํารง
ตําแหน่แทน
ง ก็ได้
มาตรา

๑๓๑

ให้ผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครและรองผูว่้ าราชการกรุงเทพ มหานครซึ่งดํารง

แหน่ง อยูใน
ดํา
่ ระราชบัญญัตินปี้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษาคง อยูใน
แหน่งต่อไปจนกว่าผูว่้ าราชการ
่ วันทีพ
่ ดํา

กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒๗ จะเช้ารับหน้าทีใ่ นระหว่างระยะเวลาดังกล่าวเมื่อมีเหตุ
อันสมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมอ
สั่งให้ผูว่้ าราชการ
ี ํานาจ
แหน่งเ เละจะแต่งตั้งบุคคลทีเ่ ห็น สมควร
กรุงเทพมหานคร และรองผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากดํา
ดํารง
ตํา
แหน่งแทนก็ได้
มาตรา ๑๓๒

แหน่ง
ให้ดํา

กํานันผู้ใหญ่บ้าน

า ําบล
และ
ผูช
้ ่วย ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจํต

สารวัตรกำนันในเขตกรุงเทพมหานครที่มอี ยูใ่ นวันทีพ
่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บังคับยังคงมีอยูต่ ่อไป ถ้าในเขตหรือแขวงใด
หมดความจําเป็นต้องมีตําแหน่ดังงกล่าว ให้กรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกดํา
แหน่งนั้นในราชกิจจานุเบกษา

ผูรั้ บสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใช้บังคับอยูใ่ นบีจจุบัน แม้จะมีการแกไขเพิ่มเติมมาแล้วรวม ๕ ค!ง ก็ยังมีบทบัญญัติ

ทีไ่ ม,เหมาะสมกับกาลสมัย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมและคล่องตัวสามารถ

สนองตอบความต้องการของประชาซนได้เดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ

ปกครองส่วนห้องถิ่นทีก
่ ําหนดไวไนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้
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พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙’๖

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นคันไป

ผาตรา ๒

พระราชบัญญัตินใี่ ห้ไซ้บังคับตั้งแต่วันที่

มาตรา ๕

ในระหว่างที,กรุงเทพมหานครยังมิไคัมอบให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

เพื่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรุงเทพมหานคร

เพิ่มขึ้นอีกเท่ากับอัตราภาษีตามมาตรา ๑๑๒ ทวิ

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตน
ิ ี้
การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรตามมาตรานี้ ให่ถือว่ากรุงเทพมหานครได้มอบให้
กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖
มาตรา ๖

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ

ิ ี้
ตามพระราชบัญญัตน

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ยกเลิกภาษีการค้าและน่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
หมายเหตุ ะ-

มาใช้แทน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ มหานครใน ส่วนทีเ่ กี่ยวกับรายได้

เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ภาษีดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙®๗

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสท
ิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพ
มหา นคร ทีย
่ ังไม่สอด คล้อง กับรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราช อาณาจักรไทย ซึ่ง แก้ไข เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข เพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ประกอบกับมีบทบัญญัตบ
ิ างประการ

ที,ยังไม่เหมาะสมสมควรแก้ไขเพิ่มเติม บทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธคักราช ๒๕๓๘ และให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้
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8๗

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ ตอน ที่ ๙ ก/หน้า ๑/ ๙ เมษายน ๒๕๓๙
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พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒® ๘

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีบ
่ ทบัญญัตต
ิ ามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการกําหนด
คุณสมบัตผ
ิ ู้มีสทิ ธิเลือกตั้งและผู้มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้ง

ที,เกี่ยวกับการมีสัญชาติไทยและการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยังไม,สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

นอกจาก นีร้ ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังได้เพิ่มสิทธิของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูบ
ง ทีก
่ ฎหมายบัญญัติ
้ ริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่ตาม

ี ิทธิเช้าซื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัตท
และให้มส
ิ ้องถิ่นได้ รวมทั้ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าทีบ
่ ํารุรงักษาติลปะ

จารีตประเพณี ภูมีบญ
ี ญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิ อง

รัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐® ๙
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ โดยทีป่ ระเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

ห้ามมิให้เลือกปฏิบัตโิ ดยไม,เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุ

แห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย แต่บทบัญญัตม
ิ าตรา ๑๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ

ิ ถี่ ือปฏิบัตต
ิ ่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นบทบัญญัตท
สมควรแกไขบทบัญญัตด
ิ ังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้

*๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ ตอน ที่ ๑๐๔ ก/หน้า ๒๒/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒

*๙

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ ตอน ที่ ๓๘ ก/หน้า ๑๖/ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
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พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ใหเว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปีจจุบัน

พระ บาท สมเด็จพระ ปรมิ นทรม หาภูมิ พลอดุลย เดช มีพระบรมราชโองการโปรด เกล้าฯ
ให้ประกาศว่า

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
พระราชบัญญัตน
ิ ี้มบี ทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจํากัด
ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแท่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ ห้กระทํา
ได้ โดยอาศัย อํานาจ

ตามบทบัญญัตแิ ท่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ิ ึ้นไว่โดยคํา
แนะน่าและยินยอมของรัฐสภา
ให้ตราพระราชบัญญัตข

ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา

มาตรา ๒®

ี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษา
พระราชบัญญัตินให้

มาตรา ๓

ให้ยกเลิก

พ.ศ. ๒๕๔๒”

เป็นด้นโป

(๑)

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑

(๒)

พระราชกําหนด
แล้ เพิ่มเติมพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑

เข

พ.ศ. ๒๕๒๓
(๓) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที, ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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มาตรา ๔

บทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศหรือคํา
สั่งใด

ที่ใด้กําหนดเป็นอํานาจ
หน้าทีข่ องนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าคัวยระเบียบบริหารราชการ

สั่งนั้น อ้างถึงประธาน
เมืองพัทยา ให้ถือว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคํา

สภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ แล้วแด,กรณี ทั้งนี้ เท่าทีไ่ ม,ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ

ิ ี้
แห่งพระราชบัญญัตน
มาตรา ๕

ในพระราชบัญญัตินี้

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาเมืองพัทยา
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัตเิ มืองพัทยา

“ผูว่้ าราชการจ้ง้หวัด” หมายความว่า ผูว่้ าราชการจงหวัดชลบุรี

ิ ี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัตน
มาตรา ๖

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตน
ําาจ
ิ ี้ และให้มือน

ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัตก
ิ ี้
ิ ารตามพระราชบัญญัตน

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับไคั
หมวด ๑
การจัดตั้งเมืองพัทยา
มาตรา ๗

ให้จัดตั้งเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมืองพัทยา

ทีม
่ ือยูใน
ิ ใี้ ช้บังคับ
่ วันก่อนวันที,พระราชบัญญัตน

ให้เมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบุคคล

การแก่ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
หมวด ๒
การบริหารเมืองพัทยา
มาตรา ๘
(๑)

การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย

สภาเมืองพัทยา

(๒) นายกเมืองพัทยา
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ส่วนที่

๑

สภาเมืองพัทยา

มาตรา ๙

สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาซิกจํานวน
ยี่สิบสีคน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสท
ิ ธิ

เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา
ในกรณีทตี่ ําแหน่สงมาซิกวางลงไม่วาด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาซิกขึ้นแทนตําแหน่ทีงว่ ่าง

ให้สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาซิก เท,าที่มอ
ื ยู่

มาตรา ๑๐ บุคคลผู้มค
ิ ังต่อไปนี้ เป็นผู้มืสทิ ธิเลือกตั้งสมาซิก
ี ุณสมบัตด
(๑)

มีสัญชาติไทย แด,บุคคลผู้มสี ัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย มาแล้ว

ไม,น้อยกว่าห้าปี
(๒)

มีอายุไม่ดํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ไนวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มกี ารเลือกตั้ง และ

(๓) มีซื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม,น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

นับถึงวันเลือกตั้ง

ี ักษณะ อย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้าม
มาตรา ๑๑ บุคคลผูม
้ ล

ม เห เซสิทธิเลอกตง

(๑)

วิกลจริตหรือจิตฟันเฟัอนไม,สมประกอบ

(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๓) ต้องคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที,ชอบด้วยกฎหมาย

(๔)

อยูใน
่ ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๑๒ บุคคลผู้มค
ิ ังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาซิก
ี ุณสมบัตด
(๑)

มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒)

มีอายุไม,ตํ่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ

(๓) มีซ่อ
ื อยูใ่ น ทะเบียน บ้านใน เขตเมือง พัทยาเป็น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง

วันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มซ
ี ื่ออยูใน
่ ทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาไนวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษี
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุท้งองที่ ให้เมืองพัทยาในปีทส
ี่ มัครหรือ

ในปีก'อนปีทสี่ มัครหนึ่งปี
มาตรา ๑๓ บุคคลผู้มลี ักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งด้งต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ไซิสท
ิ ธิสมัคร

รับเลือกตั้งเป็นสมาซิก
(๑)

เป็นบุคคลผู้มลี ักษณะต้องห้ามมิให้!,ซิสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒)หรือ (๔)

(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ

๐
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(๔)
(๕)

ในวันเลือกตั้ง

่ หมายของศาล
จําคุกและถูกคุมขังอยูโดย
เคยต้องคํา
พิพากษาถีงที่สุดให้จํา
คุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยไต้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
ต้องคํา
พิพากษาให้

โดยประมาท
เว้นแต่ในความผิด อันไต้กระทํา
(๖)

เคยถูกไล่ออก ปลด ออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

ิ อบในวงราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที, หรือถือว่ากระทํา
การทุจริตและประพฤติมช

(๗) เคยต้องคํา
สั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ
พิพากษาหรือคํา

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘)

เป็นข้าราชการชึ่งมีตําแหน่หรื
ง อเงินเดือนประจํา

(๙) เป็นสมาชิกสภาห้องถิ่น สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
้
(๑๐) เป็นพนักงานหรือลูกจํางของหน่วยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนห้องถิ่น

หรือเป็นเจ้าหน้าทีอ่ ื่นของรัฐ
(๑๑) อยูใ่ นระหว่างต้องห้ามหรือตัด สิทธิ มใิ ห้ดํารง
ตําแหน่ท
งาง การเมือง ตามรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

(๑๒) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารห้องถิ่น ขึ้งถูกให้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากกระทํา

ิ อบ
การทุจริตหรือประพฤติมช
(๑๓) เคยเป็นสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบริ
้ หารท้องถิ่น ขึ้งราษฎรลงคะแนนเสืยงให้พ้นจากตําแหน่ง

ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบริ
้ หารห้องถิ่นและยังไม,พ้นกําหนด

่ ้นจากตําแหน่คงรั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง
ห้าปีนับแต่วันทีพ
มาตรา ๑๔ การเลือกตั้งสมาชิกให้กระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารห้องถิ่น
มาตรา ๑๕ อายุของสภาเมืองพัทยามีกําหนด
ี ับแต่วันเลือกตั้ง
คราวละสีปน

สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๖ ก่อนเข้ารับหน้าทีส่ มาชิกต้องปฏิญาณตนในทีป
่ ระชุมสภาเมืองพัทยาด้วยถ้อยคํา

ดังต่อไปนี้
“ข้าพเจ้ไ (ซื่อผูปฏิ
จะปฏิบัตห
ิ น้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตามความเห็น
้ ญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจํา

ของข้าพเจ้าโดยบริสท
้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม”
ุ ขึใจ
มาตรา ๑๗ สมาชิกเป็นผูแทนของ
ประซาชนในเขตเมืองพัทยา และต้องปฏิบัตห
ิ น้าทีต่ ามความเห็น
้

ของตนโดยบริสท
้ ไม,อยูใน
ุ ธีใจ
่ ความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ
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มาตรา ๑๘ สมาซิกต้องไม,เป็นผู้มีสว่ นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาทีเ่ มืองพัทยา

เป็นคู,สัญญาหรือในกิจการทีก
่ ระทํใาห้แก'เมืองพัทยาหรือทีเ่ มืองพัทยากระทํา
มาตรา ๑๙ สมาซิกภาพของสมาซิกสินสุดลง เมื่อ
(๑)

ถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา

(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา

กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘
(๕) ขาดคุณสมบัตต
ิ ามมาตรา ๑๒ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓
(๔)
(๖)

ขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มเื หตุผลอันสมควร

(๗) สภาเมือง พัทยา มืมติให้พัน จาก ตำแหน่ง เพราะ มีความ ประพฤติใน ทาง ที่จะ น่า มา

ซึ่งความเยื่อมเสียหรือก่อความไม,สงบเรียบร้อยแก,เมืองพัทยา หรือกระทํกาารอันเสือมเสียประโยชน์ของสภาเมืองพัทยา

โดยมีสมาซิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาซิกเท่าทีม
่ ือยู'เข้าชื่อเสนอให้สภาเมืองพัทยาพิจารณา
และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม'น้อยกว่าสามในยืข่ องจํานวน
สมาซิกเท่าทีม
่ ือยู' ทั้งนี้ ให้สมาซิกภาพสินสุดลง

นับแต่วันทีส่ ภาเมืองพัทยามืมติ
(๘)

ราษฎรผู้มีสท
งามกฎหมาย
ิ ธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาไต้ลงคะแนนเสียงให้พันจากตําแหน่ต

ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรืหารห้องถิ่น

เมื่อมีกรณีสงสัยว่าสมาซิกภาพของสมาซิกผู้เ,ดสินสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผูว่้ าราชการจํง์หวัด
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คํา
วินิจฉัยของผูว่้ าราชการจังหวัดให้เป็นทีส่ ุด

ในกรณีทสี่ มาซิกภาพของสมาซิกสินสุดลงตาม (๘) พร้อมกัน ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาเมืองพัทยา
มาตรา ๒๐ เมื่อตําแหน่ส
งมาซิก ว่าง ลง เพราะ ถึง คราวออกตาม อายุของ สภาเมือง พัทยา

หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถึอว'ามืการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม ให้มีการเลือกตั้งภายใน

ยื่สิบห้าวันนับแต่วันทีค่ รบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือวันที่มกี ารยุบสภาเมืองพัทยา หรือวันที่ถึอว่ามีการยุบสภา

เมืองพัทยา

แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๑ เมื่อ ตําแหน่ส
งมา ซิก ว่าง ลงให้มื การ เลือก ตั้ง สมาซิก ขึ้น แทน ตำแหน่ง ทีว
่ ่าง

ภายในยื่สิบห้าวันนับแต่วันทีต่ ำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยูใ ม'ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ให้สมาซิกซึ่งไต้รับเลือกตั้งแทนนั้น อยูใน
่ ตำแหน่งไต้เพียงเท่าอายุของสภาเมืองพัทยาทีเ่ หลืออยู่

ใน กรณี ทต
ี่ ำแหน่ง สมาซิก ว่าง ลง เกิน กึ่ง หนึ่ง ของจํานวน
สมาซิก ตามมาตรา ๙ วรรค หนึ่ง
ให้ผูว่้ าราชการจัง์หวัดรายงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ไต้

๐
144

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com

มาตรา ๒๒ ให้สภาเมือง พัทยา เลือก สมาซิก เป็น ประธาน สภาเมือง พัทยา คน หนึ่ง และ
รองประธานสภาเมืองพัทยาจํานวน
สองคน แล้วเสนอผูว่้ าราชการจํง์หวัดแต่งตั้ง

ใน การประชุม
การเลือก ประธาน สภาเมือง พัทยาและรอง ประธานสภาเมือง พัทยาให้กระทํา

คเงแรกภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป

สภาเมืองพัทยา

มาตรา ๒๓ ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยูใ่ นตําแหน่จงนครบอายุ

ของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือว่ามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม
มาตรา ๒๔ นอกจากการพันจากตําแหน่ตามมาตรา
๒๓ ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธาน
ง
สภาเมืองพัทยาพันจากตําแหน่งเมื่อ

(๑)

พันจากสมาซิกภาพแห่งสภาเมืองพัทยา

(๒)

ลาออก โดยยื่นหนังลือลาออกต่อผูว่้ าราชการจังหวัด

มาตรา ๒๕ ในกรณีที,ตําแหน่ประธาน
สภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยาว่างลง
ง

เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๔ ให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาซิกขึ้นเพื่อดํารง
ตําแหน่ทีงว่ ่างแทนภายในลืบห่าวัน

นับแต่วันทีต
่ ําแหน่วง่างลง
มาตรา ๒๖ ประธานสภาเมืองพัทยามีหน้าทีต
่ ําเนินการประชุมและตําเนินกิจการอื่นให้เป็นไป
ตามข้อบังคับเมืองพัทยา
รองประธานสภาเมืองพัทยามีหน้าทีช
่ ่วยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัตกิ ารตามหน้าทีแ่ ละกระทํา

กิจการตามทีป่ ระธานสภาเมืองพัทยามอบหมาย

ในกรณีทไี่ ม่มปี ระธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไม,อยูห
่ รือไม,สามารถปฏิบัติ

หน้าทีไ่ ด้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาเมืองพัทยาคนที,หนึ่งปฏิบัตห
ิ น้าทีแ่ ทน และในกรณีทไี่ ม่มปี ระธาน

สภาเมือง พัทยาและรองประธาน สภาเมืองพัทยาคนที,หนึ่งหรือประธานสภาเมืองพัทยาและรอง ประธาน สภา

เมืองพัทยาคนที,หนึ่งไม่อยู่ หรือไม1สามารถปฏิบัตหิ น้าทีไ่ ด้หรือไม,ปฏิบัตห
ิ น่าที่ให้รองประธานสภาเมืองพัทยาคนที,สอง
ปฏิบัตห
ิ น้าทีแ่ ทน

ในการประชุมครั้งใดล้าไม่มีผปฏิ
หน้าที่
ิ น้าทีป่ ระธานในที,ประชุม ให้สมาซิกเลือกกันเองเพื่อทํา
ู้ บัตห
ประธานในทีป
่ ระชุมสําหรับการประชุมครั้งนั้น

ในการประชุมครั้งใด

หน้าทีป
่ ระธานใน ที,ประชุมสั่งปีดประชุมก่อน หมดระเบียบวาระ
ล้าผูท
้ ํา

การประชุม แต่สมาซิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาซิกเท่าที,มีอยูเ่ สนอให้เปีดประชุมให้ตําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไป จนกว่าสมาซิกจะมีมติให่ป็ดประชุม และให้นํา
ความในวรรคสามและวรรคลื

มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว
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มาตรา ๒๗ ประธาน สภาเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและผูช้ ่วย

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไม่เกินจํานวนรองประธานสภาเมืองพัทยา เพื่อช่วยเหลือกิจการตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย

บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาหรือผูช้ ่วยเลขานุการประธาน
สภาเมืองพัทยา ต้องมิใช่รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูช
้ ่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา
ประธานทีป
่ รึกษาหรือทีป่ รึกษา

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผูช่้ วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพันจากตําแหน่ง
เมื่อ
(๑)

ประธานสภาเมืองพัทยาพันจากตําแหน่ง

(๒) ประธานสภาเมืองพัทยามีคํา
สั่งให้พันจากตําแหน่ง
((ท) ตาย
(๔)

ลาออก โดยยื่นหนังลือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา

(๕)

ต้องคํา
พิพากษาให้

จําคุกและถูกคุมขัง อยูโ่ ดยหมายของศาล

มาตรา ๒๘ ให้ปลัดเมืองพัทยาทํา
หน้าทีเ่ ลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าทีร่ ับผิดชอบงานธุรการ

และการจัดประชุมและงานอื่นใดตามทีส่ ภาเมืองพัทยามอบหมาย
มาตรา ๒๙ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้ผูว่้ าราชการ

จังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก
ในปีปฏิทินหนึ่งให้มสื มัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม,น้อยกว่าสองสมัยแต่ต้องไม่เกินสิสมัย

จํานวนสมัย ประชุม สามัญ และวันเริ่ม สมัย ประชุม สามัญ ประจําปี
แต่ละ สมัยให้สภาเมือง พัทยา กําหนด
แต่สภาเมืองพัทยาจะกําหนด
จํานวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสําหรัป
บแี รกเป็นการเฉพาะก็ไต้

สมัยประชุมสามัญให้มีกําหนด
สามสิบวัน แต่ถ้ามีกรณีจําเป็นสภาเมืองพัทยาจะมีมติขยายสมัยประชุม
สามัญออกไปอีกก็ไต้แต่ต้องไม่เกิน สามสิบวัน
มาตรา ๓๐ เมื่อมีกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเมืองพัทยา 'นายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเท่าทีม่ ือยู่ อาจยื่นคํา
ร้องต่อประธานสภาเมืองพัทยาขอให้เปีดประชุมสมัยวิสามัญไต้
และให้ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยกําหนด
วันประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีไ่ ต้รับคํา
ร้อง

สมัยประชุมวิสามัญให้มก
ี ําหนด
สิบห้าวัน
มาตรา

๓๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙

ให้ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา

ตามสมัยประชุม

ในกรณีทไี่ ม่มปี ระธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไม,เรียกประชุมตามกฎหมาย

ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดเป็นผูเ้ รียกประชุมและนัดให้สมาชิก มาประชุมในกรณีดังต,อไปนี้
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(๑)

สมาชิกจํานวนไม,น้อยกว่า หนึ่งในสามของสมาชิก ทั้ง หมด เท่าที่มีอยู่มีสิทธิยื่นคํา
ร้อง

ต่อผูว่้ าราชการฆัหวัด ขอให้เรียกประชุมสภาเมืองพัทยาได้ และให้ผูว่้ าราชการจึงหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับคํา
ร้อง

(๒) กรณีทไ
ี่ ม่ มี การประชุมภายในระยะเวลาเจ็ด วัน นับแด,วันเริ่มกําหนดให้มี การประชุม

ตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๓๐ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที,ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็นผูเ้ รียก ประชุมสภาเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา และ

รองประธานสภาเมืองพัทยา จะท่าหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป
่ ระชุมมิได้และให้สมาชิกเลือกกันเองเพื่อท่าหน้าที่
ประธานในที,ประชุมสําหรับ
การประชุมครั้งนั้น

มาตรา ๓๒ การประชุมสภาเมืองพัทยา ต้องมืสมาชิก มาประชุมไม,น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกเท่าที่มีอยู' จึงจะเป็นองค์ประชุม
นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หรือผูซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุม
สภาเมืองพัทยา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าทีข
่ องตนต่อทีป่ ระชุม

ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
แต่ไม่มืสท
มาตรา ๓๓ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้าง มากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ทบ
ี่ ัญญัตไิ ว้

เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกคนหนึ่งให้มืเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามืคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ าด

มาตรา ๓๔ สภาเมืองพัทยาจะกระท่าการใด อันมิใช่เป็นอํานาจ
หน้าทีข่ องเมืองพัทยาไม่ได้
มาตรา ๓๕ การประชุมสภาเมืองพัทยาต้อง กระ ท่าโดยเปีดเผย ตามลักษณะ ทีไ่ ด้กําหนดไว้

ในข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา

ไม,น้อยกว่าหนึ่งในสีของจํานวน
แต่ถ้านายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจํานวน

สมาชิกเท่าที่มอ
ื ยูร่ ้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ
มาตรา ๓๖ ในทีป
่ ระชุมสภาเมืองพัทยา สมาชิกมืสท
ิ ธิตั้งกระทูถ้ ามนายกเมืองพัทยาในเรื่องที่

เกี่ยวกับงานในหน้าทีข่ องนายกเมืองพัทยา
มาตรา ๓๗ สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน สามของจํานวน
สมาชิกเท่าทีม
่ ือยู,มีสิทธิเข้าซื่อ
เสนอญัตติ ขอเปีด อภิปราย ทั่วไปใน ที่ประชุมสภา เมือง พัทยา เพื่อให้นายก เมือง พัทยาแถลง ข้อ เท็จจริง

หรือแสดงความเห็นในปึญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยไม,มีการลงมติ
ญัตติตามวรรคหนึ่งให็ยื่นต่อประธานสภาเมืองพัทยา และให้ประธานสภาเมืองพัทยากําหนด
วัน
สําหรับ
การอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ข้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับญัตติ

แล้วแจ้งให้

นายกเมืองพัทยาทราบ

กฎหมาย
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มาตรา ๓๘ สภาเมืองพัทยามีอํานาจเลือกสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเมืองพัทยา

และมือํา'นไจเลือกบุคคลผูเป็
้ นห่รือมิได้เป็นสมาชิกตั3้ เป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเมืองพัทยาเพื่อกระทํกาิจการหรือ

พิจารณาสอบสวน หรือสีกษาเรื่องใด ๆ อันอยูใน
หน้าทีข่ องสภาเมืองพัทยาแล้วรายงานต่อสภาเมืองพัทยา
่ อํานาจ

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรค หนึ่ง นายกเมืองพัทยา มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเ้ ป็น
หรือมิได้เป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเมืองพัทยาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญไต่ไม,เกินหนึ่งในลื
กรรมการทั้งหมด
ซองจํานวน

คณะกรรมการทีส่ ภาเมืองพัทยาตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัตกิ ารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายก็ได้
มาตรา ๓๙ สภาเมืองพัทยามีอํานาจ
ตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิก ข้อบังคับ
การประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัตห
่ องประธาน สภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา
ิ น้าทีข
คณะกรรมการ และคณะ อนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา วิธก
ี ารประชุม การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งและตอบกระทูถาม
การเปีดอภิปรายทั่วไป การรักษา
้

ระเบียบและความเรียบร้อย และกิจการอื่น อันเป็นหน้าทีข่ องสภาเมืองพัทยา
มาตรา ๔๐ เงินประจํต
าําแหน่งเงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภา

เมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผูช่้ วยเลขานุการประธานสภา
เมืองพัทยา กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญทีส่ ภาเมืองพัทยาตั้งขึ้น หรืออนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการตั้งขึ้น

ให้เป็นไปตามที,กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๒

นายกเมืองพัทยา

มาตรา ๔๑ ให้เมืองพัทยามืนายกเมืองพัทยาคนหนึ่งชื่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มืสิทธิเลือกตั้ง

ในเขตเมืองพัทยา
การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาให้กระทําโดยวิธอี อกเสิยงลงคะแนนโดยตรงและลับ

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารห้องถิ่น

มาตรา ๔๒ ให้น่าบทบัญญัติ มาตรา

๑๐ และ มาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับผู้มืสิทธิเลือก ตั้ง

นายกเมืองพัทยาโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ บุคคลผู้มืคณ
ิ ังต่อไปนี้ เป็นผู้มืสท
ุ สมบัตด
ิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา
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(๑)

มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒)

มีอายุไม,ตากว่าสามสิบปีบริบูรถภินวันเลือกตั้ง
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(๓) สําเร็จ
การสีกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ

(๔)

มีซื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกนไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัคร

รับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มซี ื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้ง และได้เสียภาษีตามกฎหมาย

ี่ มัคร
ว่าด้วยภาษีใรงเรือนและที,ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุบ้งองที, ให้เมืองพัทยาในปีที,สมัครหรือในปีก,อนปีทส
หนึ่งปี
ผาตรา ๔๔ บุคคลผู้มลื ักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๓ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใซสีทธิ

สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา
มาตรา

๔๕๒

ตําแหน่นังบตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมืระยะการดํารง
ตําแหน่ง
ให้นายกเมืองพัทยาดํารง

ี ับแต่วันเลือกตั้ง
คราวละสี่ปน
เมื่อนายกเมืองพัทยาพันจากตําแหน่งให้จัดให้มืการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในสีสิบห้าวันนับแต่
วันทีพ
่ ันจากตําแหน่ง
ผาตรา ๔๖ ให้มืการม อบ หมายงานใน หน้าที่นายก เมือง พัทยา ภายใน เจ็ด วัน นับแด,วัน ที,
ได้มก
ื ารประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาจํานวนไม,เกินสีคนซึ่งมิใช่สมาชิกเป็นผูช่้ วยเหลือ

ในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามที,นายกเมืองพัทยามอบหมาย

มาตรา ๔๗ รอง นายก เมือง พัทยาต้อง มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) และ (๓)

และไมมลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔
มาตรา ๔๘ นายกเมืองพัทยามือํา
นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)

กําหนด
นโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมาย

ข้อบัญญัติ และนโยบาย

(๒)

สั่ง อนุญาต และอนุมัตเิ กี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูช่้ วยเลขานุการ

นายกเมืองพัทยา ประธานที,ปรึกษา ที,ปรึกษาหรือคณะทีป
่ รึกษา
(๔)
(๕)

วางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปฏิบัตห
ิ น้าทีอ่ ื่นตามที,คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูว่้ าราชการจังหวัด

มอบหมาย หรือตามที,กฎหมายกําหนด
หน้าทีข่ องนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศ มนตรีหรือคณะ
ให้เป็นอํานาจ
เทศ มนตรี

fe

มาตรา ๔๕ แกํใขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

กฎหมาย
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มาตรา ๔๙ นายกเมือง พัทยาและรองนายกเมืองพัทยาต้องไม,กระทํา
การอย่างใด อย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้
(๑)

ถือหุ้น

ดํารง
ตําแหน่หรื
ง อปฏิบัตห
ิ น้าทีอ่ ื่นใดในการพาณิชย์ของเมืองพัทยา หรือบริษัทที,เมืองพัทยา

งต่ ้องดํารง
เว้นแด,ตําแหน่ที
ตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมาย

(๒) เป็นผู้มืสวํ นไต้เสียไม,ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาทีท
่ ํา
กับเมืองพัทยา หรือการพาณิชย์

ของเมืองพัทยา หรือบริษัททีเ่ มืองพัทยาถือหุ้น
มาตรา ๕๐ นายกเมืองพัทยาพันจากตําแหน่งเมื่อ

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย

(๓) เมื่อมีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๗๖
(๔)

ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตํอผูว่้ าราชการจังหวัด

(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔
(๖)

กระทํกาารฝ่าฝ่นมาตรา ๔๙

(๗) รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากตําแหน่งเพราะมืความประพฤติใน ทางทีจ่ ะ

น่า มาซึ่งความเสือมเสียหรือก่อความไม,สงบเรียบร้อย แก,เมืองพัทยา

หรือปฏิบัตกิ ารหรือละเลยไม,ปฏิบัตกิ าร

อ้นควรปฏิบัตใิ นลักษณะทีจ
่ ะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก,เมืองพัทยา

แก,ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสติภาพของประชาชน

หรือแก'ราชการโดยส่วนรวมหรือ

(๘) ราษฎรผู้มืสท
ง กฎหมาย
ิ ธิเสือกตั้งในเขตเมืองพัทยาไต้ลงคะแนนเสียงให้พันจากตําแหน่ตาม
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารท้องถิ่น

ในระหว่างทีไ่ ม่มนี ายกเมืองพัทยา ให้ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัตห
่ ําเป็น
ิ น้าทีข่ องนายกเมืองพัทยาเท่าทีจ
ไต้เป็นการชํ่วคราวจนกว่านายกเมืองพัทยาซึ่งไต้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

เมื่อมีกรณีสงสัยว่าความเป็นนายกเมืองพัทยาสินสุดลงตาม (๕) หรือ (๖) ให้ผูว่้ าราชการจ้ง์หวัด
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คํา
วินิจฉัยของผูว่้ าราชการจังหวัด ให้เป็นทีส่ ุด

มาตรา ๕๑ รองนายกเมืองพัทยาพันจากตําแหน่งเมื่อ
(๑)

นายกเมืองพัทยาพันจากตําแหน่ง

(๒) นายกเมืองพัทยามีคํา
สั่งให้พันจากตําแหน่ง

(๓) ตาย
(๔)

ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเมืองพัทยา

(๕)

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗

(๖)

กระทําการฝ่า'ฝ่นมาตรา ๔๙

ให้น่าความในวรรคสามของ มาตรา ๕๐ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกเมืองพัทยาด้วยโดยอนุโลม

๐
150

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com

ผาตรา ๕๒ นายกเมือง พัทยา อาจแต่ง ตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผูช
้ ่วย เลขานุการ

นายก เมือง พัทยาไม่เกินจํานวนรอง นายก เมือง พัทยา และ อาจแต่ง ตั้ง ผู้ทรง คุณวุฒิเป็น ประธาน ที,ปรึกษา
และที่ปรึกษาได้จํานวนรวมกันแล้วไม,เกินห้าคน เพื่อช่วยเหลือไนการบริหารราชการเมืองพัทยาตามทีน
่ ายก

เมืองพัทยามอบหมาย

บุคคล ที,ได้รับแต่ง ตั้ง เป็น เลขานุการนายกเมือง พัทยา ผูช้ ่วย เลขานุการนายก เมือง พัทยา
มาตรา ๕๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับ
ประธานทีป
่ รึกษาหรือที่'ปรึกษา ต้องมิใช่สมาช่ก และให้นํา
การพันจากตําแหน่ข
งองบุคคลดังกล่าวด้วย
มาตรา ๕๓ เงินเดือน เงินประจํตํ
าาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา
รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูช่้ วยเลขานุการ'นายกเมืองพัทยา ประธานทีป
่ รึกษาหรือทีป่ รึกษา
ให้เป็นไปตามทีก
่ ําหนดในพระราชกฤษฎีกา

หมวด ๓

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
มาตรา ๕๔ ให้นายกเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยา และ

เป็นผูบ้ ังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยา
มาตรา ๕๕ เมืองพัทยาแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้
(๑)

สํานัก
ปลัดเมืองพัทยา

(๒)

ส่วนราชการอื่น ตามที่,นายกเมืองพัทยาประกาศกําหนด
โดยความเห็นซอบของกระทรวงมหาดไทย

การกําหนด
อํานาจ
หน้าทีข่ องสํานัก
ปลัดเมืองพัทยา และส่วนราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่

นายกเมืองพัทยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๕๖ ให้มป
ื ลัดเมือง พัทยาคน หนึ่งเป็นผู้'บังคับบัญชา พนักงานเมืองพัทยาและ ลูกจ้าง

เมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจํขาองเมืองพัทยาให้เป็นไปตามนโยบาย
และมือํา
่ ื่นตามที่มืกฎหมายกําหนด
นาจหน้าทีอ
หรือตามทีน่ ายกเมืองพัทยามอบหมาย
การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๕๗ ใน กรณี ที่มืความจําเป็น เพื่อ ประโยชน์แก,ราชการเมือง พัทยาที่จะ ต้อง อาศัย
ช้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

อื่น มาปฏิบัตงิ านชั่วคราว นายกเมืองพัทยาอาจขอยืมดัวผูน้ ั้นมาช่วยปฏิบัตริ าชการของเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว

โดยมีกําหนดเวลาก็ให้กระทําได้ แต่ต้องทํา
ความตกลงกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนห้องถิ่นอื่นนั้นก่อน และเมื่อหมดความจําเป็นเมื่อใดให็รบ
ึ ส่งตัวผูน้ ั้นคืนสังกัดเติม
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ให้ถอว่าข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผูได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจ
ิ ี้
หน้าทีเ่ ป็นพนักงานเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตน
โดยไม,ขาดจากสถานภาพเติม และคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง แล้วแต่กรณี จากสังกัดเดิม

มาตรา ๕๘ อํา•นาจหน้าทีไ่ นการสั่งหรือการปฏิบัตริ าชการของรอง'นายกเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามที่
นายกเมืองพัทยามอบหมาย

ในกรณีทน
ี่ ายกเมืองพัทยาไม,อาจปฏิบัตริ าชการได้ ให้รองนายกเมืองพัทยาตามลําดับ
ทน
ี่ ายก

เมืองพัทยาจัดไว้เป็นผูร้ ักษาราชการแทน

ื อง นายก เมือง พัทยาหรือ มืแต่ไม,อาจปฏิบัติราชการได้
ถ้าไม่มร

ให้ปลัดเมืองพัทยาเป็นผูรั้ กษาราชการแทน

อํานาจ,ไนการสํ่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัตริ าชการทีน
่ ายกเมืองพัทยาจะพึงปฏิบัตห
ิ รือ

ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ถ้ากฎหมาย

กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ

สั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
หรือคํา

หรือคํา
สั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กําหนด

ในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกเมืองพัทยาอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายกเมืองพัทยา

เป็นผูปฏิ
้ บัตริ าชการแทน'นายกเมืองพัทยาก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัตริ าชการแทน

คําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ

ให้ทําเป็น

การปฏิบัตริ าชการแทนนายกเมืองพัทยาตามวรรคสาม ต้องกระทํภาย
า ใต้การกํากับ
ดูแลและ

กรอบนโยบายทีน่ ายกเมืองพัทยากําหนดไว้

ในการสั่งหรือการปฏิบัตริ าชการของรองปลัด
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่มืรองปลัดเมืองพัทยา อํานาจ

เมืองพัทยา

ให้เป็นไปตามทีป
่ ลัดเมืองพัทยามอบหมาย

ในกรณีทไี่ ม่มืผด
ตําแหน่ปลั
ง ด เมือง พัทยาหรือ มืแต่ไม่ อาจปฏิบัตร
ิ าชการได้ให้รอง ปลัด
ู้ ํารง

เมืองพัทยาเป็นผูรักษฑกชการแทน ถามืรองปลัดเมืองพัทยาหลายคนให้รองปลัดเมืองพัทยาผู้มอื าวุโสตามระเบียบแบบแผน
ของราชการเป็นผูร้ ักษาราชการแทน ถ้าไม,มืผด
ตําแหน่ร
งองปลัดเมืองพัทยาหรือมืแต่ไม,อาจปฏิบัตริ าชการได้
ู้ ํารง
ให้นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํ
ตำแหน่งเทียบเท่าเป็นผูรั้ กษาราชการแทน
้ ารง

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัตริ าชการทีป่ ลัดเมืองพัทยาจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ถ้ากฎหมาย

กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ

หรือคํา
สั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด

หรือคํา
สั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กําหนด

เรื่องการมอบอํานาจไว้เป็น อย่างอื่น ปลัดเมืองพัทยาอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองปลัดเมืองพัทยา

ปฏิบัตริ าชการแทนปลัดเมืองพัทยาก็ได้
เทียบเท่าปฏิบัตริ าชการแทน

แต่ถ้าจะมอบให้หัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํ
ตําแหน่ง
้ ารง

คําสั่งและประกาศให้ประชาซนทราบ

ให้ทําเป็น

มาตรา ๖๐ ในกรณีทใี่ ม่มผ
ื ดํ
ตําแหน่หังวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยา หรือผูดํ
ตําแหน่ง
ู้ ารง
้ ารง

เทียบเท่า หรือ มืแต่ไม, อาจปฏิบัติราชการได้

ให้ปลัด เมือง พัทยา แต่ง ตั้ง พนักงาน เมือง พัทยา คน หนึ่ง

เป็นผูรั้ กษาราชการแทนได้ ทั้งนี้ ให้ทําเป็นคํา
สั่งและประกาศให้ประซาซนทราบ
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อํานาจในกาไฒั่ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัตริ าชการที่ห้วหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยา
หรือผูด้ ำรงตําแหน่งเทียบเท่าจะพึงปฏิบัติ หรือตําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด

ถ้ากฎหมาย

กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ

หรือคำสั่งนั้น

หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็น อย่างอื่น หัวหน้าส่วนราชการของ
เมืองพัทยาหรือผูด้ ำรงตําแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้พนักงานเมืองพัทยาคนใดคนหนึ่ง
ปฏิบัตริ าชการแทนได้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๑ ใน การปฏิบัติ หน้าที'ให้นายก เมือง พัทยา รอง นายก เมือง พัทยาและ พนักงาน

เมืองพัทยาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย อาญา
หมวด ๔

อำนาจหน้าทีข่ องเมืองพัทยา
มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัตข
ิ องกฎหมาย เมืองพัทยามีอํานาจ
หน้าที,ดําเนิน
การ

ในเขตเมืองพัทยาในเรื่องด้งต่อไปนี้
(๑)

การรักษาความสงบเรียบร้อย

(๒) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัตข
ิ องแผ่นดิน
(๔)

การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

(๕)

การจัดการเกี่ยวกับที,อยูอ่ าศัยและการปรับปรุงแหล่งเสือมโทรม

(๖)

การจัดการจราจร

(๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๘)

การกําจัด
มูลฝอยและสิงปฏิกูล และการบำบัดนั้าเสีย

(๙) การจัดให้มืนั้าสะอาดหรือการประปา

(๑๐) การจัดให้มก
ื ารควบคุมตลาด ทำเทียบเรือ และทีจ
่ อดรถ

(๑๑) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้ไนจําหน่าย
อาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น
(๑๒) การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว
(๑๓) การบำรุงรักษาติลปะ จารีตประเพณี

ี ญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ภูมบ
ิ ญ
(๑๔) อํานาจ
หน้าที,อื่นตามที,กฎหมายกําหนด
ให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา
มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหน้าที,ตามกฎหมายที,บัญญัตใิ ห้เป็นอำนาจหน้าทีข
่ องเมืองพัทยาหรือ

ข้อบัญญัติ ให้นายกเมืองพัทยา

รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ

ของเมืองพัทยา หรือผูดํ
ตําแหน่งเทียบเท่า และพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งนายกเมืองพัทยาแต่งตั้งเป็นพนักงาน
้ ารง
เจ้าหน้าทีส
่ ําหรับ
ปฏิบัติหน้าทีด่ ังกล่าว

และให้มืฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
ตามประมวลกฎหมาย

วิธพ
ี ิจารณาความอาญา
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ในการปฏิบัตห
ี ํานาจ
ดังต่อไปนี้
ิ น้าทีข่ องพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามวรรคหนึ่งให้มอ
(๑)

เข้าไปใน อาคารหรือบริเวณที,ตั้งอาคารที่มเื หตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝ่นหรือไม่ปฏิบัตต
ิ าม

่ ั้น
กฎหมายหรือข้อบัญญัติ ในเวลาระหว่างพระ อาทิตย์ขึ้นถึงพระ อาทิตย์ตกหรือในเวลาทํา
การของสถานทีน
(๒) มืหพั สือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือสั่บัหแสดงเอกสาร
หรือหลักฐานอื่น
้

ทีเ่ กี่ยวข้องกับการกระทํทาี่มเื หตุอันควรสงสัยว่ามืการฝ่าแนหรือไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายหรือข้อบัญญัติ

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิงใด ๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดําเนิน
คดี

(๔) จับกุมผูกระทํ
าวามผิดตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัตเิ พื่อดําเนิน
ค
คดี
้

หลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบัตห
่ ามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ิ น้าทีข่ องพนักงานเจ้าหน้าทีต

ทีน่ ายกเมืองพัทยากําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย

ในกรณีที่มกี ารกระทํค
าวามผิดตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยา
ปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยา หรือผูดํ
ตําแหน่งเทียบเท่า แล้วแต่กรณี เห็นว่าผูต้
้ ารง
้ องหา
ไม,ควรไต้รับโทษจํา
าวามผิดชําระ
ค
ค่าปรับตามทีเ่ ปรียบเทียบภายใน
คุก ให้มือํานาจเปรียบเทียบ และเมื่อผูกระทํ
้
สามสิบวันนับแต่วันที'มก
ี ารเปรียบเทียบ ให็ถึอว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความอาญา

ในกรณีที่ผู้กระทํา
ความผิดไม,ยอมเปรียบเทียบ หรือเมื่อยอมแล้วแต่ไม่ชําระ
ค่าปรับภายในกําหนดเวลา
ให้พนักงานเมืองพัทยาซึ่ง นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งมือํานาจ
ใน การสอบสวนและมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวน

ตามประมวลกฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความอาญา เมื่อทํา
การสอบสวนเสรืจให้ส่งรายงานการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ

เพื่อดําเนิน
คดีในศาลต่อไป โดยให้ถือว่ารายงานการสอบสวนนั้นเป็นสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธพ
ี ิจารณาความอาญา
เงินค่าปรับให้เป็นรายไต้ของเมืองพัทยา
มาตรา ๖๔ เมืองพัทยา อาจให้บริการแก' บุคคล หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมืค่าตอบแทน'ไต้ เมื่อบริการนั้นโดยปกติเป็นบริการที,มืค่าตอบแทน
การประกอบการพาณิชย์ของเมืองพัทยาให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

การประกอบกิจการใด ที'เมือง พัทยามีรายไต้หรือผลพลอยไต้อันเกิดจากการกระทํต
าามอํานาจ

หน้าทีจ่ ะไม่ตราเป็นข้อบัญญัตกิ ัไต้
มาตรา ๖๕ เมืองพัทยาอาจดําเนิน
กิจการนอกเขตเมืองพัทยา เมื่อการนั้นจําเป็นต้องทํา
และ

เป็นการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกิจการที'ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าทีท่ ี'อยูภ่ ายในเขตเมืองพัทยา หรือเป็นประโยชน์แก'เมืองพัทยา

การดําเนิน
กิจการตามวรรคหนึ่งต้องไต้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และไต้รับความยินยอม

จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที,จะเข้าไปดําเนินการ

ในกรณีทไี่ ม่ไต้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสอง ให้นายกเมืองพัทยา
รายงานต่อผูว่้ าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา ล้าผูว่้ าราชการจังหวัด เห็นว่าการดําเนิน
กิจการนั้นจะเป็นประโยชน์
ต่อประซาซนเป็นส่วนรวม ให้ผูว่้ าราชการจํงหวัดดําเนิน
การให้นายกเมืองพัทยาและผูแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
้

ที,เกี่ยวข้องมาประชุม เพื่อหาข้อยุตริ ่วมกัน
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มาตรา ๖๖ ในกรณีทอ
ี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดดําเนินกิจการใดทีอ่ ยูน
่ อก เขตเมืองพัทยา

อันมืลักษณะทีจ่ ะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือความปลอดภัยของประ?กซนในเขตเมืองพัทยา
ใท้นายกเมืองพัทยาเสนอผูว่้ าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

เมื่อผูว่้ าราชการจังหวัดได้รับข้อเสนอของนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง

ให้ผูว่้ าราชการจังหวัด

ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับข้อเสนอและถ้าคณะกรรมการได้พิจารณา
และมีมติอย่างใดแล้ว ให้เสนอผูว่้ าราชการจ้งหวัดเพื่อแจ้งให้เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่ กี่ยวข้อง

ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการต่อไปในกรณีทหี่ าข้อยุตไิ ม่ได้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้ชขี้ าด
คณะกรรมการตามวรรคสอง ให้ประกอบด้วยผูแ้ ทนเมืองพัทยา ผูแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
้

ที,เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นตามที,ผูว่้ าราชการจังหวัดเห็นสมควร

ผาตรา ๖๗ ใน กรณีที่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ดําเนิน
กิจการใด

ที่อยู่นอกเขตเมืองพัทยา อันมืลักษณะ ทีจ่ ะ มีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือความปลอดภัย
ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา ให้นายกเมืองพัทยารายงานต่อผูว่้ าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งให้หน่วยราชการ

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องพิจารณาและหาข้อยุตริ ่วมกัน
มาตรา ๖๘ ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก'ประชาชน อย่าง มีประสิทธิภาพ

และลดภาระทางการเงินของเมืองพัทยา เมืองพัทยาอาจมอบให้บุคคลอื่นหรือเข้าร่วมกันบุคคลอื่นกระทํา
กิจการ

ทีอ่ ยูใน
หน้าทีข่ องเมืองพัทยาได้ ในกรณีเช่นนั้น ผูกระทํ
กาิจการมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
่ อํานาจ
้

ค่าบริการ

หรือค่าตอบแทน ทีเ่ กี่ยวข้องกับกิจการนั้นแทนเมืองพัทยาตามอัตราทีไ่ ด้ทํา
ความตกลงกับเมืองพัทยาได้

าิจการตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยาและรัฐมนตรีก่อน
การกระทํก
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการกระทํก
าิจการตามวรรคหนึ่ง

ให้เป็นไปตามทีก
่ ําหนดไว้

ในข้อบัญญัติ ในั้นี้ ข้อบัญญัตด
ิ ังกล่าวต้องไม,มีลักษณะทีอ่ าจเป็นผลให้ประชาซนผู่ใข้หรือรับบริการต้องเสียค่าบริการ

หรือค่าใช้จ่ายอื่นสูงขึ้น
มาตรา ๖๙ เมืองพัทยาอาจร่วมกันหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น จัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่า สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อทํา
กิจการใดอันอยูภ่ ายใต้อํานาจ
หน้าที่

ของเมืองพัทยาได้
การจัดตั้งสหการจะทํา
ไดํโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยระบุชื่อ อํานาจ
หน้าที่ และวิธกี ารบริการ

และการดําเนินงานไว้ และเมื่อจะยุบเลิกสหการ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยระบุวิธจี ัดการทรัพย์สินไว้ด้วย
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หมวด ๕
ข้อบัญญัตเิ มืองพัทยา

ตราข้อบัญญัตโิ ดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้
ผาตรา ๗๐ เมืองพัทยามีอํานาจ
(๑)

การปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามอํานาจ
หน้าทีข
่ องเมืองพัทยา

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้เมืองพัทยามีอํานาจ
ตราข้อบัญญัตไิ ดั

(๓) การให้บริการโดยมืค่าตอบแทนตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
(๔)

การพาณิชย์ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง

(๕)

การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง

และการพัสดุ

ในข้อบัญญัตติ ามวรรคหนึ่ง จะกําหนดโทษจํา
และปรับผูล้ ะเมิดข้อบัญญัติ
คุกหรือโทษปรับหรือที่งั๋จํา

จําคุกเกินหกเดือนและโทษปรับเกินหนึ่งหมื่นบาทไม่ได้

ไว้ด้วยก็ได้ แต่จะกําหนด
โทษ

ข้อบัญญัตต
ิ าม (๕) ต้องมีมาตรฐานไม่ตากว่ามาตรฐานกลางทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
ข้อบัญญัตต
ิ ามวรรคหนึ่งจะตราขึ้นได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา

มาตรา ๗๑ ร่างข้อบัญญัตจิ ะเสนอได้ก็แตโดยนายกเมืองพัทยา สมาชิก หรือราษฎรผู้มืสท
ิ ธิเลือกตั้ง

ในเขตเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าซื่อเสนอข้อบัญญัตห
ิ ้องถิ่น
ในกรณีทสี่ มาชิกเป็นผูเ้ สนอร่างข้อบัญญัติ
ร่างข้อบัญญัตเิ กี่ยวกับการเงิน

มาตรา ๗๒

ต้องมีสมาชิกลงนามรับรอง ไม่น้อยกว่าสองคน

สมาชิกจะเสนอได้ต่อเมื่อมืคํา
รับรองของนายกเมืองพัทยา

ร่างข้อบัญญัตเิ กี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ดังต่อไปนี้
(๑)

การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร

(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเมืองพัทยา
(๓) การกูเงิ
้ น การคาประกัน หรือการไข้เงินกู้
(๔)

การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง

และการพัสดุ

ในกรณีเป็นทีส่ งสัยว่าร่างข้อบัญญัตใิ ดเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ทีจ่ ะต้องมืครําับรอง
ของนายกเมืองพัทยา ให้ประธานสภาเมืองพัทยาเป็นผูวนิจฉัย
มาตรา ๗๓ ภายใต้บัง์คับมาตรา ๗๖ ร่างข้อบัญญัตท
ิ สี่ ภาเมืองพัทยาไม่เห็นชอบด้วยให้เป็นอันตกไป
ร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรค หนึ่ง
ร่างข้อบัญญัตน
ิ ั้นตกไป
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ของเมืองพัทยา ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ ในกรณีที่
มาตรา ๗๔ งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
ออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้เข้ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี
ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี

ของปีงบประมาณก่อนนั้นไปพลางก่อน
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ให้ตราเป็นข้อบัญญัตง
ิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

V

และร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
มาตรา ๗๕ ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี

เพิ่มเติม สภาเมืองพัทยาจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสีส่ ิบห้าวันนับแต่วันทีส่ ภาเมืองพัทยาได้รับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายนั้น
ถ้าสภาเมือง พัทยา พิจารณาร่าง ข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่เสร็จภายใน กําหนดเวลา

ตามวรรค หนึ่ง ให้ถือว่าสภาเมือง พัทยาได9ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายนั้น และให้

นายกเมืองพัทยาลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายต่อไป

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายของสภาเมืองพัทยา การเสนอ การแปรญัตติ

หรือการกระทํด้าวยประการใดๆ ที่มผ
ี ลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
าไิ ต้
จะกระทํม
มาตรก ๗๖ ในกรณีทสี่ ภาเมืองพัทยาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี

หรือร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้สภาเมืองพัทยาตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการ

ทีบ่ ัญญัตไิ วไนร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายนั้น
จ่า'นวนสิบห้าคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุตค
ิ วามขัดแย้งในสาระสําคัญ

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งสภาเมืองพัทยาแต่งตั้งจํานวนเจ็ดคน
และ บุคคลซึ่งเป็นหรือ มิได้เป็น สมาชิกซึ่ง นายกเมืองพัทยาเสนอจํานวนเจ็ดคน และให้กรรมการทั้งสิบสี่คน

หน้าทีเ่ ป็นประธานคณะกรรมการ
ร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นกรรมการและมิได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งทํา

ดังกล่าวภายในเจ็ดวัน นับแต่วันทีก่ รรมการครบจำนวนสิบสีค่ น

หน้าทีเ่ ป็นประธานได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ในกรณีทไี่ ม,สามารถเสนอบุคคลที,จะทํา

หน้าทีป่ ระธานคณะกรรมการดังกล่าว
ให้ผูว่้ าราชการจ้งหวัดตั้งบุคคลซึ่ง มิได้เป็นกรรมการและมิได้เป็นสมาชิกขึ้นทํา
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาต่อสภาเมืองพัทยา ให้แล้ว

เสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันทีแ่ ต่งตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการไม,สามารถพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก
่ ําหนดให้ประธานคณะ กรรมการรวบรวมผลการพิจารณา แล้ววินิจฉัยชีข้ าด

และรายงานต่อสภาเมืองพัทยาโดยเร็ว
ถ้าสภาเมืองพัทยายังไม่เห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

หรือผลการวินิจฉัย

ซองประธานคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ให้ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย นั้นเป็นอันตกไปและให้รัฐมนตรี

สั่งยุบสภาเมืองพัทยา
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มาตรา ๗๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีส
่ ภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตใิ ด

ิ ั้นให้ผวู่้ าราชการจังหวัดพิจารณา
ให้ประธานสภาเมืองพัทยาส่งร่างข้อบัญญัตน
ผูว่้ าราชการจังหวัด ต้อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรค หนึ่งให้เสร็จและส่งคืน ประธาน สภา

ิ ั้น ถ้าผูว่้ าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
เมืองพัทยาภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับร่างข้อบัญญัตน

ิ ังกล่าว
ให็ถ๊ อว่าผูว่้ าราชการจังหวัด เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตด
ระยะเวลาที,กําหนด

ิ ามวรรคหนึ่ง ให้ส่งให้นายกเมืองพัทยา
ในกรณีที่ผวู่้ าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตต
ิ ่อไป แต่ถ้าผูว่้ าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วย
ลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัตต

เหตุผลที่ใม่เห็นชอบด้วยคืนไปยังสภาเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาใหม่ ถ้าสภาเมืองพัทยามืมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัตเิ ติม
่ ือยู, ให้ประธานสภาเมืองพัทยาแจ็งใ์ ห้ผูว่้ าราชการจังหวัด
ด้วยคะแนนเสียงไม,น้อยกว่าสองในสามของสมาซิกเท่าทีม
ิ ่อไป
ิ ั้นให้นายกเมืองพัทยาลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัตต
ทราบและส่งร่างข้อบัญญัตน
ื ล
มาตรา ๗๘ ข้อบัญญัตินั้นให้ประกาศไว่โดยเปีดเผย ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา และให้มผ

ใช้บังคับได้ ดังนี้

(๑)

ื ลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ิ ่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้มผ
ถ้าเป็นข้อบัญญัตว

่ ําหนดไว่ในข้อบัญญัตน
ิ ั้น
เป็นด้นไปหรือตามทีก
ิ ั้น
(๒) ถ้าเป็นข้อบัญญัตอ
ื ลใช้บังคับเมื่อพันเจ็ดวันนับแต่วันประกาศ เว้นแต่ข้อบัญญัตน
ิ ื่น ให้มผ
จะกําหนดไว้เป็นประการอื่น แต่ต้องไม่เร็วกว่าวันถัดจากวันประกาศ
ให้ปลัดเมืองพัทยาเป็นผูร้ ับผิดชอบใน การประกาศ ข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง และให้ระบุวันที่

ทีป่ ระกาศไว้ด้วย

ี ําเนา
มาตรา ๗๙ ให้เมืองพัทยาจัดให้มส
ข้อบัญญัตไิ ว้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อให้ประชาซน

ตรวจดูได้ และหากประซาซนประสงค์จะได้สําเนา
ข้อบัญญัตใิ ด ๆ ให้เมืองพัทยาจัดให้เดยคิดค่าตอบแทนไดไม่เกิน
ค่าใช้จ่ายตามทีจ
่ ่ายจริงในการดําเนินการดังกล่าว

หมวด ๖
รายได้และรายจ่าย
มาตรา ๘๐ ภาษีบํารุท้งอง ที่ ภาษีโรงเรือน และ ที่ดิน ภาษีป้าย และ อากรการฆ่าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่น อันเกิดจาก การฆ่าสัตว์

ในเขตเมืองพัทยา

ให้เมืองพัทยาจัดเก็บเป็นรายได้

ของเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ื ฎหมาย มอบหน้าทีใ่ ห้เทศบาลหรือนายกเทศ มนตรีเป็นเจ้าหน้าที่
มาตรา ๘๑ กิจการใดที่มก

ดําเนินการหรือกําหนดให้แน่งรายไต่ให้เทศบาล ถ้ากิจการนั้นอยูใ่ นเขตเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยา
เป็นเจ้าหน้าทีด
่ ําเนินการหรือให้เมือง พัทยาได้รับส่วนแบ่งรายได้ตามกฎหมาย นั้นและ บรรดาค่าธรรมเนียม
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มาตรา ๘๒ เมืองพัทยามีอํานาจ
ออกข้อบัญญัตเิ ก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม,เกิน
ร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

(๑)

ดังต่อไปนี้

ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยูใ่ นเขตเมืองพัทยา

(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ซึ่งร้านขายสุราอยูใ่ นเขตเมืองพัทยา
(๓) ค่าธรรมเนียมใบ อนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ซึ่ง สถานที่
เล่นการพนันอยูใน
่ เขตเมืองพัทยา

ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานีเ้ ศษของหนึ่งบาทให้ษีดทิ้ง

ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๘๓ เมือง พัทยามีอํานาจ
ออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้กําหนดเป็น อัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจาก อัตราทีเ่ รียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทป
ี่ ระมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้เมืองพัทยาเก็บ

อัตราร้อยละศูนย์

(๒) ในกรณีที,ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้เมืองพัทยาเก็บหนึ่งในเก้า

ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

ภาษีมูลค่าเพิ่มทีเ่ ก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๘๔ เมื่อเมืองพัทยาออกข้อบัญญัตต
ิ ามมาตรา ๘๒ (๑) หรือมาตรา ๘๓ แล้วให้เป็นหนีกที่
ของกรมสรรพากรทีจ่ ะจัดเก็บภาษีดังกล่าวให้เมืองพัทยา

มาตรา ๘๕ เมืองพัทยาจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมืหน้าทีจ่ ัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใด เพื่อเมืองพัทยาก็ได้ ในกรณีเช่นนีเมื
้ ่อได้หักค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละหนึ่ง

ในกฎกระทรวงแล้วให้กระทรวง ทบวง กรม นั้นล่งมอบให้แก,เมืองพัทยา
ตามที,กําหนด

มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัตต
ิ อี่ อกตามมาตรา ๘๒ (๒)
ิ ามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ หรือข้อบัญญัตท

หรือ (๓) ให้เมืองพัทยามีอํานาจ
แต่งตั้งเจ้าหน้าทีเ่ พื่อปฏิบัตก
ิ าร และให้เจ้าหน้าทีซ่ ึ่งได้รับแต่งตั้งมีอํานาจ
และหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีด้างตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา

๘๓ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายกเมืองพัทยา ให้ปลัดเมืองพัทยามีอํานาจ
สั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้ดอ้ งรับผิดเสียภาษีอากรโดยมืดอ้ งขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง แต่ถ้าจะขายทอดตลาดต้องได้รัน อนุญาต
จากผูว่้ าราชการจ่ง้หวัดด้วย

วิธก
ี ารขายทอด ตลาดทรัพย์สิน ตามวรรค สอง

ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งโดยอนุโลม

เงินทีไ่ ด้จากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ให้หักค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึดและขาย

และเงินภาษีอากรด้าง ถ้ามีเงินเหลือให้คืนให้แก,เจ้าของทรัพย์สิน
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มาตรา ๘๗ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที,จัดเก็บได้ในจังหวัดชลบุรี ให้จัดสรร
ให้แก'เมืองพัทยาโดยให้ถือว่าเมืองพัทยาเป็นเทศบาล

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีบ
่ ัญญัตไิ วัในกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๘๘ ในกรณีที่มกี ฎหมายกําหนด
ให้จัดสรรหรือแบ่งรกยได้ อันเกิดจากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม

ค่าใบอนุญาต หรือค่าปรับใดๆ ให้แก,เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่น ให้เมืองพัทยาได้รับส่วนแบ่งรายได้

ดังกล่าวด้วย

เช่นเดียวกับเทศบาลหรือ องค์กรปกครอง ส่วนห้องถิ่น นั้นและเพื่อประโยชน์ใน การนี้ ให้ถือว่า

เมืองพัทยาเป็นเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่น

แล้วแด,กรณี

มาตรา ๘๙ เมืองพัทยาอาจมืรายไดีอื่นดังต่อไปนี้
(๑)

ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม

ค่าใบอนุญาต

หรือค่าปรับใด ตามที่มกื ฎหมายบัญญัตไิ ว้

(๒) รายได้จากทรัพย์สินของเมืองพัทยา
(๓) รายได้จากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา
(๔)

รายได้จากการพาณิชย์ของเมืองพัทยา

(๕)

รายได้จาก การจําหน่าพั
ยนธบัตรเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง มหาดไทย

และกระทรวงการคลังร่วมกัน และตราเป็นข้อบัญญัตแ
ิ ล้ว
(๖)

เงินกู้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง มหาดไทย และ ตราเป็นข้อบัญญัตแ
ิ ล้ว

ถ้าเป็นเงินกูจาก
้ ต่างประเทศด้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังด้วย

(๗) เงินอุด หนุนหรือรายได้อื่นตามที,รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้

(๘)

เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ถ้าเป็นกรณี

ทีเ่ งินช่วย เหลือดัง กล่าว มี เงื่อนไข หรือข้อ ผูกพันใด ๆ

ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากกระทรวง มหาดไทย

และกระทรวงการ คลังร่วมกันก่อน ถ้ากรณีไม,มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใด ๆให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
(๙)

เงินช่วยเหลือและค่าตอบแทน

(๑๐) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผอู้ ุทิศให้
(๑๑) รายไดอื่นตามที่มืกฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นของเมืองพัทยา

มาตรา ๙๐ การตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเมืองพัทยา ให้รัฐบาลตั้งให้เมืองพัทยาโดยตรง

ทั้งนี้ ให้คํานึถงึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และรายได้ของรัฐทีไ่ ด้รับจากเมืองพัทยาด้วย

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลจัดให้แก,เมืองพัทยา รัฐมนตรีจะ ออกระเบียบ

เพื่อกําหนด
การใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๙๑ เมืองพัทยาอาจมืรายจ่ายดังต่อไปนี้
(๑)

เงินเดือน

(๒) ค่าจ้าง
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(๓) ค่าตอบแทน

(๔)

ค่าใช้สอย

(๕)

ค่าวัสดุ

(๖)

ค่าครุภัณฑ์

(๗) ค่าที่ดินและสิงก่อส‘ท้ง
(๘)

เงินอุดหนุน

(๙) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(๑๐) รายจ่ายอื่นตามทีก
่ ฎหมายบัญญัติ หรือข้อบัญญัตกิ ําหนด
มาตรา ๙๒ การจ่ายเงินของเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามทีไ่ ด้อนุญาตไว้เ.นข้อบัญญัตงิ บประมาณ

หรือข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
รายจ่ายประจําปี
การจ่ายเงิน ที่มไื ด้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัตงิ บ ประมาณราย จ่าย ตามวรรค หนึ่ง

ได้
ให้กระทํา

เฉพาะเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินและจ่าเป็นเพื่อประโยซใ!ในการรักษาประโยชน์ของเมืองพัทยา หรือการป้องกันภัยพิบัติ
สาธารณะหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย ในกรณีเช่นนั้น นายกเมืองพัทยาจะสั่งจ่ายเงินจากเงินสะสมไปก่อนก็ได้

คเงแรกหลังจากการสั่ง

แต่ต้องรายงานให้สภาเมืองพัทยาทราบในการประชุม

จ่ายเงินและให้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ชดใช้เงินสะสมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินสะสมและการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินสะสมให้เป็นไปตามระเบียบ

ทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
งบประมาณรายจ่ายทีต
่ ั้งไว้เพื่อการใด จะโอนไปเพื่อใช้จ่ายสําหรับ
การอื่นไม่ได้เว้นแต่จะ มืข้อ

บัญญัตใิ ห้เอนได้

ผาตรา ๙๓ เมื่อสินปีงบประมาณ ให้นายกเมือง พัทยาประกาศรายการรับจ่ายเงิน ประจําปี
งบประมาณทีส่ ินสุดลงพร้อมทั้งรายการผูกพันทีเ่ บิกตัดปีงบประมาณไว้เผยแพรให้ประชาซนทราบภายในสามสิบวัน

นับแต่วันทีส่ ินสุดปีงบประมาณ
งานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูตรวจ
ให้สํานัก
สอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีการเงินและทรัพย์สิน
้

อื่นๆ ของเมืองพัทยาและทํา
รายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกเมืองพัทยาเพื่อเสนอสภาเมืองพัทยาต่อไป
หมวด ๗

การกํากับ
ดูแล
มาตรา ๙๔ ให้ผวู่้ าราชการจังหวัด มีอํานาจ
หน้าทีกํ
่ ากับ
ดูแลการปฏิบัตริ าชการของเมืองพัทยา

เพื่อการนี้ ผูว่้ าราชการจ้งหวัดมีอํานาจ
สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้นายกเมืองพัทยาชีแ้ จงแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัตริ าชการของเมืองพัทยาได้
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มาตรา ๙๕ บรรดาเรื่องที,เมืองพัทยาต้องเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม ให้นายก

เมืองพัทยารายงานให้ผูว่้ าราชการจังหวัดทราบด้วย ในการนี้ ผูว่้ าราชการจังหวัดจะทํา
ความเห็นเสนอรัฐมนตรี
หรือกระทรวง ทบวง กรม แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ไต้
มาตรา ๙๖ ในกรณีที,ผูว่้ าราชการจังหวัดเห็นว่านายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางที'อาจน่ามา

ซึ่งความเสียหายแก,เมืองพัทยา หรือกระทํกาารฝ่าเเนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ และผูว่้ าราชการ
จงหวัดไต่ซแจง แนะน่า หรือตักเตือนแล้ว แต่นายกเมืองพัทยาไม,ปฏิบัตติ าม ให้ผูว่้ าราชการจ้งหวัดรายงานให้รัฐมนตรี
ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที,เห็นสมควร ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นรีบด่วนที,จะรอข้ไมิได้ ให้ผูว่้ าราชการจังหวัด

มีอํานาจ
ออกคำสั่งระงับการปฏิบัตริ าชการของนายกเมืองพัทยาไว้ตามทีเ่ ห็นสมควรได้

การกระทํา
สั่งของผูว่้ าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
ของนายกเมืองพัทยาที,ฝ่าแนคํา

ตามวรรคหนึ่ง ไม,มืผลผูกพันเมืองพัทยา
มาตรา ๙๗ ในกรณีทเี่ มืองพัทยาดําเนิน
การนอกเขตเมืองพัทยาตามมาตรา ๖๕ และกิจการนั้น

มีลักษณะ ที่ อาจน่า มาซึ่งความเดือดร้อนรําคาญ
แก'ประชาชนในเขตเมืองพัทยา หรือ อาจกระทบกระเทือน
ต่อความสงบเรียบร้อย

หรือความปลอดภัยของประชาซนในเขตเมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่น

นาจแนะน่าให้ปรับปรุงแต่ไข หรือกระทํา
การใด ๆ ได้ตามสมควร ในกรณีที,เมืองพัทยา
ผูว้ ่าราชการจังหวัดมือํา

ไม,ปฏิบัติตามและผูว้ ่าราชการจังหวัดเห็นว่าไม่มเื หตุผล อัน สมควร ผูว้ ่าราชการจังหวัดจะ ออกคํา
สั่งระงับ

การดําเนิน
กิจการดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๙๘ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชน์ของประเทศ

เป็นส่วนรวม ผูว่้ าราชการจํง่หวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที,กําหนดไว่ในพระราชบัญญัตน
ิ รี้ ัฐมนตรีมือน
ําาจยุบสภา

เมืองพัทยา และให้แสดงเหตุผลไว่ในคํา
สั่งด้วย

มาตรา ๙๙ บรรดาอํานาจ
หน้าทีข่ องผูว่้ าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ถ้าผูว่้ าราชการ

จังหวัด พิจารณาเห็นสมควร จะทํา
หนังสือมอบอํานาจให้รองผูว่้ าราชการจังหวัดปฏิบัตแิ ทนก็ได้

แต่ต้องแจ้งให้

เมืองพัทยาทราบและให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
บทเฉพาะกาล

๑๐๐ ให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารง
แหน่งอยูใน
ดํา
ิ ี้ใข้บังคับพันจากดํา
แหน่ง และให้เสือกตั้งสมาชิก
่ วันก่อนวันที,พระราชบัญญัตน
มาตรา

สภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตน
ิ ภี้ ายในเถ้าสิบวันนับแด'วันทีพ
่ ระราชบัญญัตินี๋ใข้บังคับ
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มาตรา ๑๐๑ ให้ปลัดเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑

ซึ่งดํารง
ตำแหน่งอยูใน
ิ ใี่ ช้บังคับพันจากตําแหน่งและให้มกื ารเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
่ วันก่อนวันที'พระราชบัญญัตน

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที,พระราชบัญญัตน
ิ ใี่ ช้บังคับ

ในระหว่างทึ่ใม่มืนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดเมืองพัทยาซึ่งไดํริบแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

ปฏิบัติหน้าทีใ่ นฐานะนายกเมืองพัทยาเท่าที,จําเป็นได้เป็นการชั่ว คราวจนกว่านายกเมืองพัทยาซึ่งได้รับเลือกตั้ง
จะเช้ารับหน้าที่

ในกรณีทใี่ ม่มปื ลัดเมืองพัทยาตามวรรคสอง ให้หัวหน้าสํานัก
ปลัดเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารง
ดํา
แหน่งอยูใน
่ ระราชบัญญัตนิ ื้ใช้บังคับ
่ วันก่อนวันทีพ
ยังคงอยูใน
แหน่งเ เละ
่ ําเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่านายกเมือง
ปฏิบัติหน้าทีใ่ นฐานะนายกเมืองพัทยาเท่าทีจ
่ ดํา

พัทยาทีไ่ ด้รับเลือกตั้งจะเช้ารับหน้าที่
มาตรา

๑ ๐๒ ในระหว่างทีไ่ ม่มกี ฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบริ
้ หารท้องถิ่น

ให้น่ากฎหมายว่าด้วย การเลือก ตั้ง สมาชิก สภาเทศบาล มาใช้บังคับกับการเลือก ตั้ง สมาชิก สภาเมือง พัทยา

ิ ห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
หรือนายกเมืองพัทยาเท่าทีไ่ ม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตแ

ให้ยกเว้นไม่ต้องเรียก

เก็บเงินประกันการสมัคร
ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ให่ถอเขตเมืองพัทยาเป็นเขตเลือกตั้ง

ในกรณีที่มกื ารเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาในคราวเดียวกันให้เซหน่วยเลือกตื้งั๋

ที,เลือกตั้ง เจ้าพนักงานผูดํ้ าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจ้าหน้าทีค่ ะแนน และบัญชีรายชื่อผู้มืสทิ ธิ
เลือกตั้งร่วมกันก็ได้
ใบสมัครและ บัตรเลือก ตั้ง สมาชิก สภาเมือง พัทยา หรือ นายกเมือง พัทยาให้เป็นไป ตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

เพื่อประโยซนในการดําเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อยกระทรวง มหาดไทย อาจออก

ระเบียบกําหนดวิธป
ี ฏิบัตใิ นการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยาเท่าที,ไม่ขัด หรือแย้งกับ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้

มาตรา ๑๐๓ ให้เอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของเมืองพัทยา

ที,มือยูใน
ิ ี้
ิ ใี่ ช้บังคับ ไปเป็นของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตน
่ ระราชบัญญัตน
่ วันก่อนวันทีพ
มาตรา ๑๐๔

ให้บรรดาพนักงานเมือง พัทยาและ ลูกจ้าง เมือง พัทยาซึ่ง ดํารง
ตําแหน่อ
งยู่

ิ ใี่ ช้บังคับเป็นพนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้
ในวันก่อนวันที'พระราชบัญญัตน

ื ฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมือง พัทยาและ ลูกจ้าง
ในระหว่าง ที'ยังไม่มก

เมืองพัทยา

ให้การบริหารงาน บุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
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มาตรา ๑๐๕

ให้บรรดาข้อบัญญัติ

กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ ประกาศของเมืองพัทยาและมติ

ของเมืองพัทยา ซึ่ง ออกโดยสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
และใช้บังคับ อยูใน
่ ระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ เป็นข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
่ วันก่อนวันทีพ

ิ ี้
ิ ี้ ทั้งนี้ เท่าทีไ่ ม,ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตน
และมติของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตน
ผาตรา ๑๐๖ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในเรื่องใด

ที,ออกตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือทีแ่ ก่ไขเพิ่มเติม หรือที่ใข้บังคับกับ
่ ระราชบัญญัตนิ ี้ใข้บังคับ
เมืองพัทยาหรือกิจการของเมืองพัทยา และใช้บังคับอยูใ่ นวันก่อนวันทีพ
ได้ต่อไปเท่าทีไ่ ม,ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมืพระราชกฤษฎีกา

ให้คงใช้บังคับ

กฎกระทรวง ระเบียบ

ข้อบังคับ

หรือประกาศในเรื่องนั้นตามพระราชบัญญัตินขี้ ึ้นใช้บังคับแทน
ผูรั้ บสนองพระบรมราชโองการ

ซวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ โดยทีร่ ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนด
ให้สมาชิกสภาห้องถิ่นด้องมาจากการเลือกตั้งและคณะผูบ
้ ริหารท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารห้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาห้องถิ่น

แต่เนื่องจาก การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ

เมืองพัทยาในบีจจุบันซึ่งมืปลัด เมืองพัทยาท่าหน้าทีบ
่ ริหารกิจการเมืองพัทยาโดย สัญญาจ้างยังไม,สอด คล้อง
และเป็นไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญดงกล่าว ประกอบกับสมควรจัดระเบียบการปกครองเมืองพัทยาใหม่ให้เหมาะสม

นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหาร
กับสภาวการณ์ และเพื่อให้เมืองพัทยามีความเป็นอิสระในการกําหนด
งานบุคคล การเงิน และการคลังสอดคล้องกับหลักการทีก
่ ําหนดไวไนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็น
ด้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒“
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ
่ ระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ

เมืองพัทยา มืบทบัญญัตบิ างประการไม,เหมาะสมกับสภาวะในบีจจุบัน เป็นการจํากัด
สิทธิของประชาชนทั้งสิทธิของ
ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง และสิทธิของประชาซนผู้มืสท
ิ ธิเลือกตั้ง สมควรเปีดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาซน

จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้
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พระราชบัญญัติ

กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้!ว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลป้จจุบัน

พระ บาทสมเด็จพระ ปรมิ นทรม หา ภูมิ พลอดุลย เดช มีพระ บรมราชโองการโปรด เกล้าฯ
ให้ประกาศว่า

โดย ทีเ่ ป็น การ สมควร มีกฎหมาย ว่าด้วย การกําหนด
แผนและขั้น ตอนการกระจาย อํานาจ

ให้แก,องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้ตราพระราชบัญญัตข
แนะน่าและยินยอมของรัฐสภา
ิ ึ้นไว่โดยคํา

ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตก
ิ ําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจาย

มาตรา ๒®

พระราชบัญญัติ นให้
ี้ ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓

บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่วนที่มบ
ี ัญญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตน
ิ ี้

อํานาจให้แก,องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”

เป็นด้นไป

หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตน
ิ แี้ ทน
มาตรา ๔

ในพระราชบัญญัตน
ิ ี้

“องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจิง่หวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา และ องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่นที,มีกฎหมายจัดตั้ง

“ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ ตอน ที่ ๑๑๔ ก/หน้า ๔๘/ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๔๒
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“คณะ กรรมการ” หมายความว่า คณะ กรรมการการกระจาย อํานาจ
ให้แก, องค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่น

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก' องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

ิ ี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรัู้ กษาการตามพระราชบัญญัตน
ผาตรา ๕

ให้นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที'เกี่ยวกับอํานาจ
และหน้าทีข
่ องตน และมีอํานาจ
ออก
กฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้Iช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๖

ี ณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก,องค์กร
ให้มค

ปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย
(๑)

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงสืกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ
การสํานักงบประมาณ
้ ํานวย
และ อธิบดีกรมการปกครอง
(๓) ผูแทน
สิบสองคน ประกอบด้วยผูบริ
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นจํานวน
้
้ หารองค์การบริหาร
ส่วนจํงหวัดสองคน ผูบริ
ห้าคน และผูบ
้ หารเทศบาลสามคน ผูบริ
้ หารองค์การบริหารส่วนตําบล
้ ริหารกรุงเทพมหานคร

ผูบ
้ ริหารเมืองพัทยาหรือผูบ
้ ริหารองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่นที'มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวมสองคน ทั้งนี้ โดยให้

่ ายกรัฐมนตรีกําหนด
ผูบริ
้ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีน
(๔)

เชี่ยวชาญในด้านการ
ิ ํานวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรูความ
ผู้ทรงคุณวุฒจ
้

บริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาห้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนห้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์

หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด

ให้หัว หน้าสํานัก
งานคณะ กรรมการการกระจาย อํานาจ
ให้แก, องค์กรปกครอง ส่วน ห้อง ถิ่น

เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
มาตรา ๗
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(๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่ง มีตําแหน่หรื
ง อเงินเดือนประจําพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานของรัฐ

เว้นแต่เป็นผูส
้ อนในสถาบันอุดมดืกษาฃ องรัฐ

(๔) ไม,เป็นผูตํ
แหน่งทางการเมือง
รงตํา
้ า
(๕) ไม่เป็นสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
(๖)

ไม่เป็นเจ้าหนัาที,หรือผู้มต
ี ําแหน่ใงด ๆ

ผาตรา ๘

ในพรรคการเมือง

กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พ้นจากตําแหน่งเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสือลาออก

ต่อประธานกรรมการหรือพ้นจากการเป็นผูบ
้ ริหารท้องถิ่น

มาตรา ๙

กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระ อยูใ่ นตําแหน่คงราวละสีปี และอาจได้รับสรรหา

เป็นกรรมการอีกไดืไม,เกินสองวาระติดต่อกัน

ถ้ากรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลง ให้สรรหากรรมการแทน และให้ผูซึ่งได้รับสรรหาอยูใน
่ ตําแหน่ง

ที'เหลืออยูข่ องผูซึ่งตนแทน

เท่ากับระยะเวลา

ในระหว่างที,ยังมิได้สรรหากรรมการแทนตําแหน่ทีง,ว่างตามวรรคสอง และยังมืกรรมการเหลืออยู่

เกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการทีเ่ หลืออยูป
ิ น้าที'ต่อไปได้
่ ฏิบัตห

ง
ผาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ตามวาระ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพ
ิ ้นจากตําแหน่งเมื่อ

(๑)

ตาย

(๒) ลาออกโดยยื่นหนังลือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔)

เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๖)

จําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จําคุก

ได้รับโทษ

มาตรา

๑๑ การประชุมของคณะ กรรมการต้อง มีกรรมการ มาประชุมไม่น้อย กว่ากึ่ง หนึ่ง

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น องค์ประชุม
ของจํานวน

ในการประชุม

ที'ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ให้ทีป่ ระชุม

ถ้าประธานกรรมการไม,อยูใ่ น

__

เลือกกรรมการคนหนึ่งท่าหน้าทีเ่ ป็นประธานในที'ประชุม

การวินิจฉัยชีขาด
้ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเลืยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง

่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด
้
เท่ากัน ให้ประธานในทีป
มาตรา ๑๒

(๑)

ๆ ijt
___ ** ° ___
V J V
อานาจเ เละ
เห้คณะ กรรมการมิ
หน้าทีดงตอ ฌนิ

ชุ V

_

I

จัด ท่าแผน การกระจาย อํานาจให้แก' องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและแผน ปฏิบัติ การ

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา
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(๒) กําหนด
และ หน้าทีร่ ะหว่างรัฐกับ องค์กร
การจัดระบบการบริการสาธารณะ ตาม อํานาจ

ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
(๓) ปรับปรุงสัด ส่วนภาษีและ อากร และรายได้ระหว่างรัฐกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

่ องรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคํานึถงึงภาระหน้าทีข
และระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสําคัญ
(๔)

กําหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอน การถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการ

ส่วนภูมิภาคใท้แก'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๕)
ส่วนราชการ

ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่าง

รัฐวิสาหกิจ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน

อํานาจ
และหน้าทีก่ ารจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการกําหนด
ทีร่ าชการส่วนกลางโอนให้แก' องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔)
(๖)

การอนุมัติหรือการ อนุญาต ตามที่มี
เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจาย อํานาจ

้ ขออนุมัตห
ิ ดอง
กฎหมายบัญญัตให้
ิ รือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคํานึถงึงความสะดวก รวดเร็ว

ในการให้บริการประชาชน และการกํากับ
ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ เป็นสําคัญ

(๗) เสนอแนะมาตรการด้าน การเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวินัย

ทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๘)

เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ

ระเบียบ และคํา
สํ่งทีจ
่ ําเป็นเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจาย อํานาจให้แก'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อคณะรัฐมนตรี

(๙) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบีง์คับ ระเบียบ และคํา
สั่ง

ทีจ
่ ําเป็นเพื่อคําเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอํานาจให้แก'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๐) เสนอแนะ ต่อคณะรัฐมนตรีในการจัด สรรเงินงบประมาณทีจ
่ ัด สรรเพิ่มขึ้นให้แก' องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง
(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความจําเป็น
(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประซาซนในท้องถิ่น

(๑๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีทป
ี่ รากฏว่าส่วนราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจไม่ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจให้แก'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
ให้แก'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๑๕) ออกประกาศกําหนด
ตามทีก
ิ ี้
่ ําหนดไว่ในพระราชบัญญัตน
(๑๖) ปฏิบัตก
ิ ารอื่นตามที,กําหนดไว่ในพระราชบัญญัตินแี้ ละกฎหมายอื่น

ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้เข้บังคับได้
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การใดๆ ตามที,คณะกรรมการ
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนิน
มอบหมายได้
ให้น่าบทบัญญัติมาตรา

๑๑

มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ิ ี้ ให้คณะกรรมการมีอํานาจ
่ ามพระราชบัญญัตน
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหน้าทีต
ออกคำสั่งเป็น

หพัสอื เรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ทีเ่ กี่ยวช้อง
มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการนีอ้ าจเรียกบุคคลใด ๆ มาชีแ้ จงด้วยก็ได้

ี ํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก,องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
มาตรา ๑๕ ให้มส
่ ้งต่อไปนี้
และหน้าทีด
ในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจ
(๑)

รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

ให้แก,องค์กรปกครอง
(๒) รวบรวมข้อมูล สืกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจาย อํานาจ
ส่วนท้องถิ่น

และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ

(๓) ร่วมมือและ ประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่น

ิ ี้
และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตน
(๔)

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามทีค
่ ณะกรรมการมอบหมาย

(๕)

ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ตามที่ กฎหมาย กําหนดให้เป็น หน้าที่ของ สํานักงานคณะ กรรมการ

่ ณะกรรมการมอบหมาย
ให้แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามทีค
การกระจาย อํานาจ
หมวด ๒

อํานาจ
และหน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะ
การกําหนด
และหน้าทีใ่ นการ
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอํานาจ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาซนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(๑)

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(๒) การจัดให้มแ
ี ละบำรุงรักษาทางบก ทางนี้า และทางระบายนี้า

(๓) การจัดให้มแ
ี ละควบคุมตลาด ทำเทียบเรือ ทำข้าม และทีจ่ อดรถ
(๔)

การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๕)

การสาธารณูปการ

(๖)

การส่งเสริม การัผิก และประกอบอาชีพ

(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลง ทุน
(๘)

การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๙) การจัดการสืกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้้ อยโอกาส
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(๑๑) การบํารุรงักษาสืลปะ จารีตประเพณี ภูมป
ิ ้ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที,อยู่อาศัย
(๑๓) การจัดใท้มแ
ี ละบํารุรงักษาสถานทีพ
่ ักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การล่งเสริมกีฬา

(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประซาชน

(๑๖) ล่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การกําจัด
มูลฝอย สิงปฏิกูล และนํ้าเสีย

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มแ
ี ละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒) การจัดให้มแ
ี ละควบคุมการฆ่าสัตว์

(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง มหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ

(๒๔) การจัดการ การบํารุรงักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(๒๗) การดูแลรักษาทีส่ าธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การล่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน
(๓๑) กิจการอื่นใดทีเ่ ป็นผลประโยชน์ของประชาซนในท้องถิ่น ตามทีค
่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจ
และหน้าทีใ่ นการจัด

ระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประซาซนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑)

การจัด ทํา
แผน พัฒนาท้อง ถิ่นของ ตนเอง และ ประสาน การจัดทํา
แผน พัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนด
(๒)

การสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) การประสานและให้ความร่วมมือใน การปฏิบัตห
ิ น้าทีข่ อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
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(๔)

การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(๕)

การคุ้มครอง ดูแล และบํารุรงักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

(๖)

การจัดการสืกษา

(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาซน
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(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม

(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัด
นํ้าเสียรวม
(๑๑) การกําจัด
มูลฝอยและสิงปฏิกูลรวม

(๑๒) การจัดการสิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่ง ทั้งทางบกและทางนํ้า
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํก
าิจการไม,ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับ

บุคคลอื่นหรือจากสหการ
(๑๖) การสร่างและบํารุรงักษาทางบกและทางนํ้าทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๑๙) การจัดให้มโี รงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(๒๐) การจัดให้มพ
ี ิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนส่งมวลซนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดให้มรี ะบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(๒๔) จัด ท่ากิจการใด อันเป็น อํานาจ
่ อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยูใน
และหน้าทีข
่ เขต

และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดําเนิน
การหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จัดท่า ทั้งนี้ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๒๖) การให้บริการแก'เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น

(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้้ อยโอกาส
(๒๘) จัดท่ากิจการอื่นใดตามทีก
่ ําหนดไว่ในพระราชบัญญัตินห
ี้ รือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็น

อํานาจ
่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และหน้าทีข
(๒๙) กิจการอื่นใดทีเ่ ป็นผลประโยชน์ของประซาชนในท้องถิ่นตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๘ ให้กรุงเทพมหานครมีอํานาจ
และหน้าทีใ่ นการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์

ของประซาซนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗

มาตรา ๑๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนด
ให้เป็น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นทีจ
่ ังหวัด

มีอํานาจ
และหน้าทีใ่ นการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์

ของประซาซนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖
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ให้องค์กรปกครอง ส่วน ห้องถิ่น อื่น ที่มีกฎหมาย กําหนด
ให้เป็น องค์กรปกครอง ส่วน ห้องถิ่น

และหน้าทีใ่ น การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประซาซน
รูปแบบพิเศษเต็มพื้นทีจ่ ังหวัด มีอํานาจ
ในห้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
มาตรา ๒๐ ใน กรณี ที่กฎหมาย บัญญัตใิ ห้องค์กรปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น มีอํานาจ
และ หน้าที่

เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ อย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน

ให้คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดว่า องค์กร

ปกครองส่วนห้องถิ่นมีอํานาจ
และหน้าทีร่ ับผิดชอบในส่วนใด

บรรดาอํานาจ
และหน้าทีท
่ อี่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบอํา•นาจ

มาตรา ๒๑

และหน้าทีใ่ ห้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นดําเนิน
การแทนได้

ในการดําเนินงานตามอํานาจ
่ รี่ ะบุไว่ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา๑๘ และมาตรา ๑๙
และหน้าทีท
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น อาจร่วมมือกันดําเนิน
การหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น

แล้วแด,กรณี

ดําเนินการแทนได้
มาตรา ๒๒ องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น อาจมอบให้เอกซนดําเนิน
การตามอํานาจ
และหน้าที่

_

_

แทน เด ทงนิ ตามหลกเกณฑ่ วธการ และเงอน เฃทกําหนดเนกฎกระทรวง
ๆ

V

พุ้พื้

tf

๘4

ท

4

j

0
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หมวด ๓
การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร
มาตรา ๒๓ เทศบาล เมือง พัทยา และ องค์การบริหารส่วนตําบล
อาจมีรายได้จากภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม

และเงินรายได้ดังต่อไปนี้
(๑)

ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน

(๒) ภาษีบํารุห้งองทีต
่ ามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุห้งองที่

(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๔)

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรทีไ่ ด้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัด สรร

ตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม,เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มทีจ่ ัดเก็บได้หักส่วนทีต
่ ้อง
จ่ายคืนแล้ว

โดยเป็นหน้าทีข่ องกรมสรรพากรทีจ่ ะจัดเก็บ
(๕)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตาม ประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัด เก็บเพิ่มขึ้นใน อัตรา

ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๔ (๔)

แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของ อัตราภาษีทจ
ี่ ัดเก็บตามประมวลรัษฎากร

โดยเป็นหน้าทีข่ องกรมสรรพากรทีจ่ ะจัดเก็บ
(๖)

ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

และค่าแสดมป้ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
โดยออกข้อบัญญัตจิ ัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม,เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีทกี่ รมสรรพสามิตจัดเก็บ
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และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมปืตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็นหน้าทีข
่ องกรมสรรพสามิตทีจ่ ะจัดเก็บ
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(๗) ภาษีและ ค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(๘)

ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน

(๙)

ภาษีเพื่อการดิกษาตามกฎหมายว่าด้วยการสืกษาแห่งชาติ

(๑๐) อากรการฝาสัตว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฝาสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

การฝาสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๑) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วย อากรรังนกอีแอ่น

(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐใน อัตราร้อย ละ

ลื่สิบแล้ว ดังต่อไปนี้
(ก)

นที'ครอบคลุมพื้นทีต่ ามประทานบัตร

หรือเทศบาลที่มีพื้
องค์การบริหารส่วนตําบล

ไห่ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ทจ
ี่ ัดเก็บได้ภายในเขต

(ข)

พื้นทีต่ ามประทานบัตร

และเทศบาลอื่นที,อยูภ
องค์การบริหารส่วนตําบล
่ ายในจังหวัดที่มีพนื้ ที,ครอบคลุม

ไห่ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ทจ
ี่ ัดเก็บได้ภายในเขต

(ค)

และเทศบาลในจังหวัดอื่น
องค์การบริหารส่วนตําบล

ไห่ได้รับการจัดสรรใน อัตรา

ร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ทจ
ี่ ัดเก็บได้ภายในเขต

(๑๓) ค่าภาคหลวง!เโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยโ)ไตรเลียมหลังจาก หัก ส่งเป็นรายได้ของรัฐ

ในอัตราร้อยละสีส่ ิบแล้ว ดังต่อไปนี้
(ก)

่ รอบคลุมพื้นทีต
หรือเทศบาล ที, มีพื้นทีค
่ ามสัมปทาน
องค์การบริหารส่วน ตําบล

ไห่ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงปีไตรเลียมที,จัดเก็บได้ภายในเขต

(ข)

หรือเทศบาลอื่น ที,อยูภ่ ายในจังหวัดที่มีพื้นทีค
่ รอบคลุม
องค์การบริหารส่วนตําบล

พื้นทีต่ ามสัมปทาน ให่ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปีโตรเลียมทีจ่ ัดเก็บได้ภายในเขต
(ค)

และเทศบาลในจังหวัดอื่น ไห่ได้รับการจัด สรรใน อัตรา
องค์การบริหารส่วนตําบล

่ ัดเก็บได้ภายในเขต
ร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปีไตรเลียมทีจ

(๑๔) ค่าธรรมเนียมการจด ทะเบียน สิทธิและ นิติกรรมเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ที, มีทุนทรัพย์

ภายในเขต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๑๕) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดิน อากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตราและ

วิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกําหนด
ิ ัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม,เกินร้อยละสิบของ
(๑๖) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัตจ

ี ารจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ค่าธรรมเนียมที่มก
(ก)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

(ข)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน

(๑๗) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการทีก
่ ฎหมายมอบหมายหน้าทีใ่ ห้เทศบาล

่ ําเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ และให้ตกเป็นรายได้
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเจ้าหน้าทีด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในกรณีกฎหมายกําหนดให้เทศบาลเป็นผูจั้ ดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต

ที,อยูภ่ ายในเขตจังหวัดตามทีค่ ณะกรรมการกําหนด
และค่าปรับ ให้น่ารายได้มาแบ่งให้แก,องค์การบริหารส่วนตําบล

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๐
173

www.yotathai.com

(๑๘) ค่าใช้นี้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยนั้าบาดาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนทีค
่ ณะกรรมการ

กําหนด
(๑๙) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ รียกเก็บจากผูใซ้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะทีจ่ ัดให้มขี ึ้น
(๒๐) รายได้อื่นตามทีก
่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นของเทศบาล เมือง พัทยา และ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล

_

ดงตอ เบน

มาตรา ๒๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้

พ _|_ๆ I

(๑)

ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรันบี้ามันเบนซินและนี้ามันที,คล้ายกัน นี้ามันดีเซล

และนั้ามันทีค่ ล้ายกัน ก๊าซ่ป็โตรเสียมทีไ่ ข้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับ
รถยนตชงเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด โดยออกข้อบัญญัติ

จัดเก็บเพิ่มได้ไม,เกินลิตรละลิบสตางค์สําหรัน
บี้ามันและกิโลกรัมละไม,เกินลิบสตางค์สําหรับ
ก๊าซปีโตรเสียม
(๒) ภาษีบํารุง
องค์การบริหารส่วน จังหวัด สําหรับ
ยาสูบ ซึ่ง เก็บจาก การค้าใน เขตจังหวัด

โดยออกข้อบัญญัตจิ ัดเก็บเพิ่มได้เม,เกินมวนละลิบสตางค์

(๓) ภาษี มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรทีไ
่ ด้รับการจัด สรรใน อัตราซึ่งเมื่อรวมกับ อัตรา

ตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามลิบของภาษีมูลค่าเพิ่มที'จัดเก็บได้หักส่วนที'ต้องจ่ายคืนเ เลว

โดยเป็นหน้าทีข่ องกรมสรรพากรทีจ่ ะจัดเก็บ
(๔)

ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัตจิ ัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับ

อัตราตามมาตรา ๒๓ (๕)

แล้วไม่เกินร้อยละสามลิบของ อัตราภาษีทจ
ี่ ัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าที่

ของกรมสรรพากรที,จะจัดเก็บ
(๕)

ภาษีและ ค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงิน เพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(๖)

ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการคืกษาแห่งชาติ

(๗) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น

(๘) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วย แร่ ให้ได้รับการจัด สรรใน อัตราร้อยละยี,ลิบของ

ค่าภาคหลวงแร่ที,จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

(๙)

ค่าภาคหลวงปีโตรเสียมตามกฎหมายว่าด้วยปีโตรเสียมให่ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ

ยีล่ ิบของค่าภาคหลวงปีโตรเสียมที,จัดเก็บได้ภายในเขตของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

(๑๐) ค่าธรรมเนียมบํารุง
องค์การบริหารส่วน จังหวัดโดยออกข้อ บัญญัติเรียก เก็บจาก ผูพ
้ ัก

ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๑) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที,กฎหมายมอบหมายหน้าทีใ่ ห้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าหน้าทีต
่ ําเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นและให้ตกเป็นรายได้ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด
(๑๒) ค่าธรรมเนียมใด ๆ

ที,เรียกเก็บจากผู้ใข้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที'องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดจัดให้มขี ึ้น
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มาตรา ๒๕ กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปนี้
(๑)

ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน

(๒) ภาษีบํารุท้งองทีต
่ ามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุท้งองที่

(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๔)

ภาษีบํารุกงรุงเทพมหานครสําหรันบี้ามันเบนซินและนี้ามันทีค่ ล้ายกัน นี้ามันดีเซลและนี้ามัน

ทีค่ ล้ายกัน ก๊าซปีโตรเลียมทีไ่ ซ้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการด้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญิต

จัดเก็บเพิ่มไต่ไม,เกินลิตรละลิบสตางค์สําหรันบี้ามันและไม่เกินกิโลกรัมละลิบสตางค์สําหรับ
ก๊าชปีโตรเลียม
(๕)

ภาษีบํารุก
งรุงเทพ มหานครสําหรับยา สูบซึ่ง เก็บจาก การค้าในเขตกรุงเทพ มหานคร

โดยออกข้อบัญญัตจิ ัดเก็บเพิ่มไต่ไม่เกินมวนละลิบสตางค์
(๖)

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที,ได้รับการจัด สรรใน อัตราซึ่งเมื่อรวมกับ อัตรา

ตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แล้วไม่เกินร้อยละสามลิบของภาษีมูลค่าเพิ่มทีจ่ ัดเก็บได้หักส่วนทีต
่ ้อง
จ่ายคืนแล้ว

โดยเป็นหน้าทีข่ องกรมสรรพากรทีจ่ ะจัดเก็บ
(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัตจ
ิ ัดเก็บเพิ่มขึ้นใน อัตราไม,เกิน

ร้อยละสามลิบของอัตราภาษีทจ
ี่ ัดเก็บตามประมวลรัษฎากร

(๘)

โดยเป็นหน้าทีข่ องกรมสรรพากรทีจ่ ะจัดเก็บ

ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

และค่าแสตมปียาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัตจิ ัดเก็บ

เพิ่มชื้นใน อัตราไม่เกินร้อยละสามลิบของอัตราภาษีทกี่ รมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหัถือเป็นภาษีและค่าแสตมป็

่ องกรมสรรพสามิตที,จะจัดเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเป็นหน้าทีข

(๙) ภาษีเพื่อการสืกษาตามกฎหมายว่าด้วยการดีกษาแห่งชาติ
(๑๐) ภาษีและ ค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงิน เพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ทจี่ ัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตรา

่ ิบของค่าภาคหลวงแร่ทกี่ รมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง
ร้อยละลืล
(๑๓) ค่าภาคหลวงปีโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปีโตรเลียมทีจ่ ัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพ
มหานคร ในอัตราร้อยละลื่ลิบของค่าภาคหลวงปีโตรเลียมทีก
่ รมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง
(๑๔) อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

การฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๕) ค่าธรรมเนียมบํารุก
งรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผูพ้ ักในโรงแรม

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๖) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตราและ

วิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(๑๗) ค่าธรรมเนียมการจด ทะเบียนลิทธิและ นิติกรรมเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์

ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วย อาคารชุด
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(๑๘) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัตจ
ิ ัดเก็บเพิ่มขึ้นใน อัตราไม่เกินร้อยละสามสิบ

ของค่าธรรมเนียมทีจ่ ัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ก)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

(ข)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน

(๑๙) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการทีก
่ ฎหมายมอบหมายหน้าทีใ่ ห้กรุงเทพ

มหานครเป็นเจ้าหน้าทีด
่ ําเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และให้ตกเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
(๒๐) ค่าธรรมเนียมใด ๆ

ที,เรียกเก็บจากผูไ้ ข้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะทีก่ รุงเทพ

มหานครจัดให้มข
ี ึ้น

(๒๑) รายได้อื่นตามทีก
่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๒๖ ให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย กําหนด
ให้เป็น องค์กรปกครอง

รูปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นทีจ่ ังหวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได9อื่นตามมาตรา ๒๓
ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนด
ให้เป็น องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ

เต็มพื้นทีจ่ ังหวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อื่นตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๗ ภาษีและ อากรประเภทอื่นนอกเหนือจากทีบ
่ ัญญัตไิ วัใน มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกําหนด
ให้เป็นภาษีและอากรร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรืออาจกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเพิ่มได้ เพื่อให้สอด คล้องกับการถ่ายโอนภาระหน้าที่
และงบประมาณจากราชการส่วนกลาง มายัง องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น ทั้งนี้ ตามแผนการกระจาย อํานาจ

ให้แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัด สรรสัด ส่วนภาษีและ อากรตามวรรคหนึ่งในแต่ละปี ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนด

โดยคํานึถงึงภาระหน้าทีข่ องรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

เป็นสําคัญ
มาตรา ๒๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายรับดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภค
(๓) รายได้จากการพาณิชย์และ การทํก
าิจการ ไม,ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น

หรือจากสหการ
(๔)

ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน

หรือรายไดํอื่นใดตามที่มี

กฎหมายบัญญัตไิ ว่ให้เป็นรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕)

ค่าบริการ

(๖)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(๗) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
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(๙) เงินกูจากกระทรวง
ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ
้
(๑๐) เงินกูจาก
้ ต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๑) เงินและทรัพย์สิน อย่างอื่นที่มีผอู้ ุทิศให้
(๑๒) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน
(๑๓) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที,ดําเนิน
การ

เพื่อมุ่งหากําไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
(๑๔) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ

การออกพันธบัตรตาม (๘) การกูเงิ
้ นจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ตาม (๙) การกูเงิ
้ น ตาม (๑๐)

และรายได้ตาม (๑๓) ให้ออกเป็นข้อบัญญัตท
ิ ้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๙ การกําหนด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายได้ตามหมวดนี้ ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนํา
ส่งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้สําหรับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตามทีค
่ ณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีทกี่ ารกําหนดรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องใด มีกฎหมายอื่นบัญญัตไิ ว้
และเป็นการกําหนด
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องเดียวกับทีบ
่ ัญญัตไิ ว้แล้ว ในบทบัญญัตเิ กี่ยวกับ
รายได้ของ องค์กรปกครองส่วน ท้อง ถิ่นตามหมวดนี้ ให้ใช้บท บัญญัติ ตาม หมวด นีบ
้ ังคับแทน บทบัญญัติ

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข อัตราการจัดสรร
ของกฎหมายนั้น ทื้งํ้นี้ ถ้าการกําหนด
รายไต่ในเรื่องใดมีกฎหมายกําหนด
การนํา
ส่ง เงินรายได้และการได้รับเงินรายไดํใช้บังคับอยูแ
่ ล้ว ไท้ใช้บังคับตามกฎหมายเช่นว่านั้นไปพลางก่อน

ี ฎหมาย
รายได้ไนเรื่องใดยังไม่มก
จนกว่าจะ มีการประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าการกําหนด
ี ลใช้บังคับเมื่อ มีประกาศ ของ คณะ กรรมการ
เช่นว่านั้น ให้การกําหนด
รายได้ตามบทบัญญัตใิ นหมวด นี้มผ
ตามวรรคหนึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายไต่อื่นใด เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็ได้

ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และอัตราทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
แผนการกระจายอํานาจ

การ ดังนี้
มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอํานาจ
ให้แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนิน
(๑) ให้ดําเนิน
การถ่ายโอน ภารกิจการให้บริการ สาธารณะ ทีร
่ ัฐ ดําเนินการ อยูใ่ น วัน ที่

ิ ึ่ใช้บังคับแก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกําหนดเวลา ดังนี้
พระราชบัญญัตน
(ก)

ภารกิจทีเ่ ป็นการดําเนินการทั้าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

ภารกิจทีร่ ัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การให้เสร็จสินภายในสีปี
ให้ดําเนิน
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(ข)

ภารกิจที,รัฐจัดให้บริการในเขตของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ กระทบถึง

การให้เสร็จสินภายในสิปี
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่น ให้ดําเนิน
(ค)

ภารกิจทีเ่ ป็น การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดําเนินการให้เสร็จสิน

ภายในสิปี
(๒) กําหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นด้วยกันเองตามอําภจเ
ิ ี้
หนาที่ทก
! เละ
ี่ ําหนดไวในพระราชบัญญัตน

ให้ชัดเจน

โดยในระยะแรก อาจกําหนด
ภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นให้แตกต่างกันได้ โดยให้เป็นไป

ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นแด,ละแห่ง ซึ่งด้องพิจารณาจากรายได้และบุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนห้องถิ่นนั้น จํานวน
ประชากร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการทีป่ ระชาชน
จะได้รับ ทั้งนี้ ต้องไม,เกินระยะเวลาสิบปี
(๓)

กําหนด
แนวทางและ หลักเก ณฑให้รัฐ ทํา
หน้าที่ประสาน ความร่วม มือและ ช่วย เหลือ

การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นให้มป
ื ระสิทธิภาพ

(๔)'’’ กําหนด
การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไต่อื่นให้แก,องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

เพื่อให้สอด คล้อง กับการดําเนินการตาม อํานาจ
่ อง องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นแต่ละ ประเภท
และ หน้าทีข
อย่างเหมาะสม

โดยตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นด้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นมีรายได้คิดเป็น

ลัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม,น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห่า และโดยมืจุดนุ่งหมายทีจ่ ะให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

มีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นลัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห่า โดยการจัดสรรลัดส่วน

ทีเ่ ป็นธรรมแก,องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น และคํานึถงึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นนั้นด้วย

การเพิ่มลัด ส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่ง

ให้เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสมแก,การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นสามารถดําเนิน
กิจการบริการ

สาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจทีถ
่ ่ายโอนให้แก,องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นทีถ่ ่ายโอนเพิ่มขึ้น

ภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นด้นไป แต่โม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเงินอุดหนุนทีจ่ ัดสรรให้ต้องมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนทีอ
่ งค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

(๕)

การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขตองค์กร

ปกครองส่วนห้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจําเป็นและความต้องการขององค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่นนั้น

มาตรา ๓๑ ในการดําเนิน
การตาม อํานาจ
่ อง องค์กรปกครองส่วน ห้องถิ่น ถ้ามี
และ หน้าทีข

กฎหมายใดบัญญัตไิ ว่ในลักษณะทีเ่ ป็นผลทํา
ให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นไม่อาจดําเนิน
การตามอํานาจ
และหน้าที่
ได้ด้วยตนเอง

หรือมีลักษณะเป็นการขึ้าซ้อนกับการปฏิบัติหน้าทีใ่ นการให้บริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กร

ปกครองส่วนห้องถิ่นหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นด้วยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มี
การแกไขกฎหมายนั้น ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อดําเนิน
ี ารแกํไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป
การให้มก
๒

๐
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ส่วน ห้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
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มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อกําหนด
ขั้นตอนการกระจาย

อํานาจ
ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก,องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนด
ราย ละเอียด ของ อํานาจ
หน้าทีใ่ น การให้บริการสาธารณะ ที่ องค์กรปกครอง

ส่วนห้องถิ่นแด,ละรูปแบบจะต้องกระทํา
โดยในกรณีใดเป็นอํานาจ
่ เี่ กี่ยวข้องกับการดําเนินการของรัฐหรือ
และหน้าทีท
ระหว่าง องค์กรปกครองส่วน ห้องถิ่น ด้วยกัน ให้กําหนด
ี ฏิบัตเิ พื่อประสานการดําเนินการให้เกิด
แนวทางวิธป

ประโยชน์แก,ส่วนรวม

ี ําเนินการใน การจัด สรรสัด ส่วนภาษีและ อากรให้เพียง พอ
หลักเกณฑ์และวิธด
กําหนด
แก,การดําเนินการตามอํานาจ
และหน้าทีท่ ี,กําหนดให้เป็นอํานาจ
่ ององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ทั้งนี้
และหน้าทีข
(๒)

โดยต้องคํานึถงึงภาระหน้าทีข่ องรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่วนรวมด้วย

(๓) รายละเอียด เกี่ยว กับการเสนอให้แก,ไข หรือจัดให้มก
ี ฎหมายทีจ
่ ําเป็นเพื่อดําเนินการ

ตามแผนการกระจายอํานาจ
ให้แก,องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
(๔)

จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น โดยกําหนด
นโยบายและ

มาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสูส่ ่วนห้องถิ่น โดยการสร้างระบบ
การถ่ายเทกําลัค
งนสูห
่ ้องถิ่น และสรัางระบบความก้าวหน้าสายอาชีพทีเ่ หมาะสม
แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งต้องกําหนด
รายละเอียดวิธป
ี ฏิบัติ และกําหนด
หน่วยงานที่มีหน้าที่

รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการให้ชัดเจนด้วย
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัตก
ิ ารตามมาตรา ๓๒ แล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป

่ ระกาศใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ให้มผ
ี ลผูกพันหน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวช้อง
แผนปฏิบัตก
ิ ารทีป
การตามแผนปฏิบัตกิ ารนั้น
ต้องดําเนิน

ใน กรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่าง ทีแ
่ ผน ปฏิบัติการใช้บังคับคณะ กรรมการ
อาจดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัตกิ ารให้เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นไต้
ให้คณะ กรรมการ มี หน้าที่ ติดตาม ผล การ ปฏิบัตง
ิ าน ตามแผน ปฏิบัติ การและ รายงานให้

คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี ในกรณีที่มีป้ ญหาอุปสรรคไม่อาจดําเนินการตามแผนปฏิบัตก
ิ ารไต้ให้คณะกรรมการ
รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแกํไขด้วย
มาตรา ๓๔ ให้คณะ กรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนด
อํานาจ
และหน้าที่และ การจัด สรร

รายไต้ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นภายหลังทีไ่ ต้ดําเนิน
การตามแผนการกระจายอํานาจ
ให้แก,องค์กรปกครอง

อํานาจ
ี ารกําหนด
และหน้าที่
ส่วนห้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม,เกินห้าปีนับแต่วันที่มก

หรือวันที่มก
ี ารจัด สรรรายไต้ ทั้ง นี้ จะ ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนด
อํานาจ
่ ละ
และหน้าทีแ
การจัดสรรรายไต้ เพื่อกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นให้แก,องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
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บทเฉพาะกาล

ผาตรา ๓๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการจัดทํา
แผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบัตก
ิ าร

ตามมาตรา ๓๒ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที'กรรมการเริ่มปฏิบัตห
ิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่มแรก ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการเลือกผูแทน
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
้

และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒต
่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บังคับ
ิ ามมาตรา ๖ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันทีพ
ผาตรา ๓๗ ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชนในการปฏิบัตต
และหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ิ ามอํานาจ

ตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคํา
สั่งให้หน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อช่วยเหลือ

การปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการได้ตามที,เห็นสมควร

ผูรั้ บสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ะ- เหตุผลใน การประกาศใข้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดย ที,มาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัตให้
ิ มีกฎหมายกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเพื่อพัฒนาการกระจายอํานา
'จ

ให้แก,ห้องถิ่นเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง

โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนด
อํานาจ
หน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการ

สาธารณะ และการจัด สรรสัด ส่วนภาษีและ อากรของ องค์กรปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น และให้มีคณะ กรรมการ

ซึ่งประกอบด้วยผูแ้ ทนของหน่วยราชการทีเ่ กี่ยวข้อง ผูแ้ ทนขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ
มีจำนวนฝ่ายละเท่ากันเพื่อทํา
หน้าทีด่ ังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดย ที,การปฏิบัตต
ิ ามแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจ
ในการถ่ายโอนภารกิจให้แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที,กําหนดไวํไม,อาจดําเนินการได้ตามกําหนด

ระยะเวลา ทํา
สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ให้การกําหนด

กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

ในการถ่ายโอนภารกิจ สมควรแกํไขเพิ่มเติมการกําหนด
สัดส่วนรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามสภาพข้อเท็จจริงนั้น และยังคงเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนรกยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับไม,น้อยกว่า
ร้อยละสามสิบห้าไว้เช่นเติม
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พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ใหเว้

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปีจจุบัน

พระ บาทสมเด็จพระ ปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุลย เดช

มีพระบรมราชโองการโปรด เกล้าฯ

ให้ประกาศว่า

โดยทีเ่ ป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้ตราพระราชบัญญัตข
ิ ึ้นไว่โดยคํา
แนะน่าและยินยอมของรัฐสภา

ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตน
ิ ี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๒๑

พระรกซบัญญัตน
ิ ี้!ห้ใซ้บงคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓

ในพระราชบัญญัตน
ิ ี้

พ.ศ. ๒๕๔๒”

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจึงหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที,มีกฎหมายจัดตั้ง

“พนักงานส่วนห้องถิ่น” หมายความว่า

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พนักงานเทศบาล

พนักงานส่วนตําบลข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานของ องค์กร
ี ฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัตริ าชการโดยได้รับเงินเดือน
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มก
จากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล

ทีใ่ ห้แก,องค์กรปกครอง ส่วนห้องถิ่น และ องค์กรปกครอง ส่วนห้องถิ่น น่ามาจัดเป็น เงินเดือนของข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนห้องถิ่น
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระรกซบัญญัตน
ิ ี้

• ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ ตอนที่ ๑๒๐ ก/หน้า ๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
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หมวด ๑
การบริหารงานบุคคลใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๕

ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง

ี ณะกรรมการข้าราชการองค์การ
ให้มค

บริหารส่วนจ้ง์หวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑)

ผูว่้ าราชการจ้ง์หวัดเป็นประธาน

(๒) หัว หน้า ส่วน ราชการประจํจ
าังหวัด จํานวน
สาม คนจาก ส่วน ราชการใน จังหวัด นั้น

ซึ่งผูวา
ว่าเป็นส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
้ ราชการจํงิหวัดประกาศกําหนด
งานบุคคล ผูว่้ าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนด
ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้
(๓)

องค์การบริหารส่วนจ้งหวัดจํานวน
ลคี่ นประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจํงหวัด
ผูแทน
้

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจํานวน
หนึ่งคน ปลัด องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และผูแ้ ทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวน
หนึ่งคน
(๔)

ลีค
่ นซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่ง มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญในด้านการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน

บริหารงานห้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นทีจ่ ะเป็น
ประโยชน์แก,การบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล

จํานวน
หกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายซื่อบุคคลจํานวน
หกคน และบุคคลทั้งสิบสองคนดังกล่าวประชุม
เพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือลีค่ น
วิธีการคัด เลือกผูแ้ ทนข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด และ ผู้ทรง คุณวุฒใิ ห้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีค
่ ณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด
ให้ผูว่้ าราชการจังหวัด มีหน้าทีด
่ ําเนินการจัดให้มก
ี ารคัดเลือกผูแ้ ทนข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจํง์หวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัด

มาตรา ๖
(๑)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒต
ิ ้องมีคุณสมบัตแิ ละไม,มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

สัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม,ตากว่าลีส่ ิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่ง มีตําแหน่หรื
ง อเงินเดือนประจํา
(๔) ไม,เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร

ปกครองส่วนห้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นผูดํ
แหน่งทางการเมือง
ดํา
้ ารง

(๖) ไม,เป็นสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารห้องกิ,น

(๗) ไม่เป็นเจ้าหน้าทีห
่ รือผู้มต
ี ําแหน่ใงด ๆ ในพรรคการเมือง

บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มชี ื่ออยูใน
่ ทะเบียนบ้านในเขต
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กรรมการซึ่งเป็นผูแ้ ทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจ้งหวัดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาตรา ๗

มีวาระอยูใน
ง ละสีปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้
่ ตําแหน่คราว
ถ้ากรรมการซึ่งเป็นผูแ
้ ทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนวังหวัด

หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒวิ ่างลง

ให้ตําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหน่ทีง,ว่างโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในมาตรา ๕ และให้กรรมการ

ซึ่งได้รับการคัดเลือกมีวาระอยูใน
่ ตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาที,เหลืออยูข
่ องผูซึ่งตนแทน

ในระหว่างที,ยังมิได้คัดเลือกกรรมการแทนตําแหน่ทงี,ว่างตามวรรคสอง และยังมีกรรมการเหลืออยู่

เกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการทีเ่ หลืออยูป
ิ น้าทีต่ ่อไปได้
่ ฏิบัตห
มาตรา ๘
ก่อนวาระเมื่อลาออก

กรรมการซึ่งเป็นผูแ้ ทนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนวังหวัดพ้นจากตําแหน่ง

โดยยื่นหนังลือลาออกต่อประธานกรรมการ หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนวังหวัดของ องค์การบริหารส่วนวังหวัดนั้น

มาตรา ๙

นอกจากการพ้นจากตําแหน่ตามวาระ
ง
กรรมการผูท
ิ ้นจากตําแหน่งเมื่อ
้ รงคุณวุฒพ

(๑)

ตาย

(๒)

ลาออก โดยยื่นหนังลือลาออกต่อประธานกรรมการ

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔)

เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๕)

ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖

(๖) ได้รับโทษจํา
พิพากษาถึงทีส่ ุดให้จํา
คุกโดยคํา
คุก

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนวังหวัด ต้องมีกรรมการ

มาประชุมไม,น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุม

ถ้าประธานไม,อยูใน
่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบัตห
่ ระชุมเลือก
ิ น้าทีไ่ ด้ให้ทีป
่ ทีป

กรรมการคนหนึ่งท่าหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป
่ ระชุม

ในการประชุม

ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะกรรมการผูน
้ ั้นไม,มีสิทธิ

เข้าประชุม

การวินิจฉัยชีขาด
้ ให้ทอเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากันให้ประธานในที,ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด
้

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนวังหวัด อาจแต่งตั้งคณะ อนุกรรมการ

เพื่อตําเนินการใด ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนวังหวัดมอบหมายได้
มาตรา ๑๒

ค่า ตอบ แทน ของคณะ กรรมการ ข้า ราชการ องค์การ บริหาร ส่วน วัง หวัด

และคณะ อนุกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบทีค
่ ณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด
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งึง ปริมาณงาน รายไต้ และรายจ่ายของ
ค่าตอบแทนตามวรรค หนึ่ง ต้องคํานึถ
การกําหนด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง

และสามารถปรับลดหรือเพิ่มขึ้นไต้ตามความเหมาะสมของปริมาณงาน

และสภาพทางการเงินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย

หน้าทีก
่ ําหนด
มาตรา ๑๓ คณะ กรรมการข้าราชการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด มีอํานาจ
หลักเกณฑ์และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑)

บริหารส่วนจังหวดนั้น

กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจ่าเป็นเฉพาะสําหรับข้าราชการองค์การ

ี ารจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
(๒) กําหนด
แหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธก
จํานวนและ อัตราดํา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตอบแทนอื่น สําหรับ

(๓) กําหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน
การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
(๔) กําหนด
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัตงิ านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

(๕)

บริหารส่วนจ้ง์หวัด

กํากับดูแล ตรวจสอบ

และชีแ้ จง ส่งเสริมและพัฒนาความรูแก,
แนะนํา
้ ข้าราชการองค์การ

การดําเนิน
การตาม (๑) ถึง (๕) ต้องไต้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หลัก เกณฑ์และ การดําเนินการเกี่ยว กับ การบริหารงาน บุคคล
มาตรา ๑๔ การ กําหนด

กําหนดให้สอด คล้องกับ
ตาม มาตรา ๑๓ ให้คณะ กรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจ
ความต้องการและความเหมาะสมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้น

แด,ต้องอยูภ่ ายในกรอบมาตรฐาน

ทั่วไปทีค่ ณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด
ตามมาตรา ๑๗
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทีค
่ ณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กําหนด
ตามมาตรา ๑๓

ให้ประกาศโดยเปีดเผย ณ

การองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และจัด ส่ง สําเนา
ทีท
่ ํา

ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ

มาตรา ๑๕ การออกค่าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อน

ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

หรือการอื่นใดทีเ่ กี่ยว กับการบริหารงาน บุคคล

ของนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เป็น อํานาจ

ทั่งนี้

ตามหลักเกณฑ์ทค
การออกคํา
ี่ ณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดแด,สําหรับ
สั่งแต่งตั้ง

และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพันจากดํา
แหบ่ง ต้องไต้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน
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อํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายก องค์การบริหาร
งดของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้น
ส่วนจังหวัด อาจมอบหมายให้ผูบ
้ ังคับบัญชาข้าราชการในตําแหน่ใ

แทน นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้ง นี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการ
เป็นผู้ใซ้อํานาจ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด

มาตรา ๑๖ เพื่อให้การปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจ้งหวัด
แต่ละแห่งเป็นไปโดย มีมาตรฐานทีส
่ อดคล้องกัน

ี ณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้มค

คณะหนึ่งประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับ

มอบหมายเป็นประธาน
การสํานัก
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผูอ
้ ํานวย
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น'3
(๓) ผูแ
หกคน
้ ทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวน

สามคน
ส่วนจังหวัดจํานวน

(๔)

ซึ่งคัดเลือกจากนายก องค์การบริหาร

สามคน
และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวน

หก คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่ง มีความรูค
้ วามเชี่ยวชาญในด้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน

การบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่น

ทีจ่ ะเป็นประโยชน์แก,การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจํง้หวัด

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒต
ิ าม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล

จํานวนเก้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเก้าคน และให้บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกล่าว
ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน
วิธกี ารคัดเลือกผูแ้ ทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที,คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกําหนด

่ ําเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัด
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าทีด

หรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แล้วแต่กรณี

องค์การบริหารส่วนจํงหวัด
เป็นผูแทน
้

ให้อธิบดี กรมส่ง เสริมการปกครอง ท้อง ถิ่น แต่ง ตั้งข้าราชการใน กรมการปกครอง คนหนึ่ง
๓

ซึ่งดํารง
ตําแหน่ไ
งม่ตากว่ารองอธิบดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจํง์หวัด
กรรมการผูแ้ ทน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งคัด เลือกจากปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แหน่งคราวละสีปี และอาจได้รับคัดเลือก อีกได้ และให้น่าความ
ดํา
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมวี าระการดํารง

ในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หน้าทีข
่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
* พระราชกฤษฎีกาแกิไ?) บทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓

หน้าทีข
่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอน อํานาจ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
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ในการปฏิบัตห
ิ น้าทีข่ องคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ความ
ให้นํา

ในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หน้าที่
มาตรา ๑๗ คณะ กรรมการกลาง ข้าราชการ องค์การบริหาร ส่วน จังหวัด มี อํานาจ
ดังต่อไปนี้

กําหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผูแ้ ทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจ่ง่หวัดและ

(๑)

ิ ามมาตรา ๕ วรรคสาม
ผู้ทรงวุฒต

กําหนด
ข้าราชการ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับ

(๒)

องค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัด

(๓) กําหนด
ง มาตรฐานของตําแหน่ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่และ

กําหนด
ี ารจ่ายเงินเดือนและ ประโยชน์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือน และวิธก

(๔)

ตอบแทนอน

กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง
การข้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๕)

(๖)

กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย

(๗)

กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ

(๘)

กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

___

(๙) กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสริางการแบ่งส่วนราชการ วิธกี ารบริหารและการปฏิบัตงิ าน

ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจ่งหวัด
(๑๐) ให้ข้อคิดเห็นหรือให้คํา
ปรึกษาในการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจั3 หวัด

_ _

_

_

__

_____ _

____

(ÿÿ) กากบดูแล แนะ นาและชแจง สงเสริมและพฒ นาความรูแกขาราชการองคการบริหาร
ร

X

0

2?

o

1

ส่วนจ่งหวัด

O'

V

o'

(๑๒) ปฏิบัติ การอื่น ตาม ที่พระราชบัญญัติ นห
ี้ รือกฎหมาย อื่น บัญญัตใิ ห้เป็น อํานาจ
หน้าที่

ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพื่อประโยชน์ไนการพัฒ'นาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจ้งหวัดให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส่วนรวม การกําหนด
มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยว กับการโอน หรือการรับโอน
ตามวรรค หนึ่ง (๕) คณะ กรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด ต้อง กําหนด
หลัก เกณฑ์
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจ่งหวัดแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบัตห
ิ น้าทีใ่ นระหว่างองค์การบริหารส่วนจ้งิหวัด
ด้วยกันไต้

๐
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ผาตรา ๑๘ การกําหนด
มาตรฐานทั่วไปตามมาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารกําหนด
ให้เหมาะ สมกับลักษณะการบริหารและ อํานาจ
หน้าทีข
่ อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แต่จะต้องอยูภ
่ ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
่ ายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทีค
ส่วนห้องถิ่น

กําหนด
ตามมาตรา ๓๓ (๑)
ผาตรา ๑๙ เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจ้งหวัดได้กําหนด
มาตรฐาน

ทั่วไปแล้ว ให่ใข้เป็นหลักเกณฑ์กลางสําหรับ
คณะ กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ละแห่ง
น่าไปกําหนด
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลตามมาตรา

๑๓

ในกรณีทคี่ ณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัดแห่งใดกําหนด
หลักเกณฑ์ การบริหาร
งานบุคคลหรือมีมติใด ๆ ขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจ้งหวัด

แจํงใิ ห้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นดําเนินการแกํไขให้ลูกต้อง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดไม,ดําเนิน
การแกํไ ข ภายใน เวลา อัน สมควร

ถ้าคณะกรรมการ

หรือการดําเนินการของ

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการกลาง

อํานาจสั่งระงับการใช้หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมตินั้นไต้

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัด มี

มาตรา ๒๐ ให้คณะ กรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด จัด ทํบ
าัญชี อัตรา

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจ้ง์หวัดในแต่ละระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรา ๒๑

ค่า ตอบ แทน คณะ กรรมการกลาง ข้า ราชการ องค์การบริหาร ส่วน จังหวัด

และคณะ อนุกรรมการให้เป็นไปตามทีก
่ ําหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๒๒ ให้น่าบทบัญญัตใิ นหมวดนี้ มาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ลูกจ้าง

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม ทั่งนี้ โดยให้กําหนด
ี ฏิบัติ
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์หรือวิธป
ให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัตงิ านของลูกจ้างใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หมวดที่ ๒

การบริหารงานบุคคลในเทศบาล
มาตรา ๒๓ เทศบาลที,อยูใ่ นเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มค
ี ณะกรรมการพนักงานเทศบาลร่วมกัน

หน้าทีบ่ ริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาลทุกแห่งทีอ่ ยูใน
คณะหนึ่งทํา
่ เขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย
(๑)

ผูว่้ าราชการจังหวัด เป็นประธาน

(๒) ห่ว์หน้าส่วนราชการประจํฆัาหวัดจําน,วนห้าคนจากส่วนราชการในจั3หวัดนั้น ซึ่งผูว่้ าราชการจงหวัด

ประกาศ กําหนด
ว่าเป็น ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง ทั่ง นี้ ใน กรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน บุคคล
ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้
ผูว่้ าราชการจํงหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนด

(๓) ผูแทน
เทศบาลจํานวน
หกคน ดังนี้
้
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(ก)

ประธาน สภาเทศบาล ซึ่งประธาน สภาเทศบาลในเขต จังหวัด นั้นคัดเลือกกันเอง

(ข)

นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจํงหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวน
สองคน

(ค)

ผูแ
้ ทน พนักงาน เทศบาล ซึ่ง ปลัด เทศบาลใน เขต จังหวัด นั้น คัด เลือก กัน เอง

จํานวนสองคน

จํานวนสองคน
(๔)

หกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่ง มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ ในด้านการ
ิ ํานวน
ผู้ทรงคุณวุฒจ

บริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล

ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร

ทีจ่ ะเป็นประโยชน์แก,การบริหารงานบุคคลของเทศบาล

และการจัดการ หรือด้านอื่น

ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผูแ้ ทนพนักงานเทศบาล ให้ผูว่้ าราชการ
จังหวัด มีหน้าทีด
ี ารคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่คณะ กรรมการกลาง พนักงาน
่ ําเนินการจัดให้มก
เทศบาลกําหนด

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒต
ิ าม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายซื่อบุคคล

จํานวนเกัาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายซื่อบุคคลจํานวนเก้าคน และให้บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกล่าว
ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด
ให้ผูว่้ าราชการจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคน หนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กรรมการซึ่งเป็นผูแ
แหน่ง
้ ทน พนักงาน เทศบาลและ กรรมการผู้ทรง คุณวุฒิ มีวาระ อยูใ่ นดํา

คราวละลืปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นํา
ความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และ มาตรา ๙ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม
ความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ
ให้นํา

่ องคณะกรรมการพนักงานเทศบาลด้วยโดยอนุโลม ทั้ง นี้ โดยให้การใช้อํานาจ
กับการปฏิบัติหน้าทีข
หน้าที่
ตามบทบัญญัตด
ิ ้งกล่าวเป็นอํานาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล

หรือนายกเทศมนตรี

แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๔ เพื่อให้การปฏิบัตงิ านเกี่ยว กับการ บริหารงาน บุคคลของ เทศบาลแต่ละ แห่ง

เป็นไปโดยมีมาตรฐานทีส่ อดคล้องกัน

ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับ
มอบหมายเป็นประธาน

(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผูอ
การสํานัก
้ ํานวย
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมล่งเสริมการปกครองท้องถิ่น๔

tf
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หน้าทีข
่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
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, หกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจํานวน
สามคน และปลัดเทศบาล
(๓) ผูแทน
เทศบาลจํานวน
้

จํานวน
สามคน
(๔)

หก คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่ง มีความรูค
้ วามเชี่ยวชาญใน ด้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน

การบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นที,จะเป็นประโยชน์

แก,การบริหารงานบุคคลของเทศบาล

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒต
ิ าม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล

จํานวนเก้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายซื่อบุคคลจํานวนเก้าคน และให้บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกล่าวประชุม
เพื่อคัดเลือกก้นเองให้เหลือหกคน

วิธีการคัด เลือกผูแ้ ทน เทศบาล และ ผู้ทรง คุณวุฒิ

ให้เป็นไป ตาม หลัก เกณฑ์และ เงื่อนไข

ทีค่ ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกําหนด
่ ําเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าทีด
แล้วแต่กรณี

เป็นผูแทน
เทศบาล
้
ตําแหน่ง
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่งคั้พ้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งดํารง
๕

ไม่ตากว่ารองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

กรรมการผูแ้ ทนเทศบาลซึ่งคัดเลือกจากปลัดเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมวี าระ

การดํารง
ตําแหน่ค
งราวละสีปี และอาจได้รับคัดเลือก อีกได้ และให้น่าความใน มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗
และมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้น่าความในมาตรา ๑๐

มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑

ิ น้าทีข่ องคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้
และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัตห
หน้าทีข
่ องคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
โดยให้การใช้อํานาจ
หน้าทีต
่ ามบทบัญญัติดังกล่าวเป็น อํานาจ

หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

แล้วแต่กรณี

หมวด ๓
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรก ๒๕ องค์การบริหารส่วนตําบล
ที่อยูในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
ร่วมก้น คณะหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนตําบล
หน้าทีบ
่ ริหารงานบุคคลสําหรับ
ทํา
ทุกแห่งที,อยูใน
่ เขตจังหวัด นั้น

ประกอบด้วย
(๑)

ผูว่้ าราชการจังหวัดหรือรองผูว่้ าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธาน

แปดคน ซึ่งผูว่้ าราชการจังหวัด
(๒) นายอําเภอ
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจํจัางหวัดนั้น จํานวน
ประกาศกําหนด
ว่าเป็นส่วนราชการทีเ่ กี่ยวช้อง ทั้งนี้ ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์!นการบริหารงานบุคคล
ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวช้องเมื่อใดก็ได้
ผูว่้ าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนด
๕

หน้าทีท
่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกาแก้!,ทบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอน อํานาจ
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(๓) ผูแ้ ทนองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวนเก้าคน ดังนี้
(ก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ในเขตจังหวัดนั้นดัดเลือกกันเองจํานวนสามคน
(ข)

ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่ง ประธานกรรมการบริหาร

ในเขตจังหวัดนั้นดัดเลือกกันเองจํานวนสามคน
องค์การบริหารส่วนตําบล
(ค)

พนักงานส่วนตําบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจํง่หวัดนั้นดัดเลือกกันเอง
ผูแทน
้

จํานวนสามคน
(๔)

ผู้ทรง คุณวุฒิจํานวนเก้าคน ซึ่งคัด เลือกจาก บุคคลซึ่ง มีความรูค
้ วามเชี่ยวชาญในด้าน

การบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร และการจัดการ หรือด้านอื่น

ทีจ่ ะเป็นประโยชน์แก,การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล

การดัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒต
ิ าม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายซื่อบุคคล

จํานวน
สิบท้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวน
สิบท้าคน และให้บุคคลทั้งสามสิบคนดังกล่าว
ประชุมเพื่อดัดเลือกกันเองให้เหลือเก้าคน
วิธก
ี ารคัด เลือกผูแ้ ทน องค์การบริหารส่วนตําบล
และ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์

และเงื่อนไขทีค
่ ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
กําหนด
ให้ผว
่ ัดให้มีการคัดเลือก ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตําบล
ู้ ่าราชการจังหวัด มีหน้าทีจ

ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี เป็นผูแทน
้
องค์การบริหารส่วนตําบล

ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล
คนหนึ่งในจํง์หวัด

เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
กรรมการซึ่งเป็นผูแ้ ทนพนักงานส่วนตําบลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารง
ตําแหน่ง
คราวละสิปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น่าความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม
ให้น่าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ

กับการปฏิบัตห
ิ น้าทีข่ องคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตําบล
ด้วย โดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อํานาจ
หน้าที่
ตามบทบัญญัตด
ิ ังกล่าวเป็นอํานาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล

หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๖ เพื่อให้การปฏิบัตห
ิ น้าทีเ่ กี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล
แต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานทีส
่ อดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย

(๑)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
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(๒) ปลัดกระทรวง มหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผูอ
การสํานัก
้ ํานวย

งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น๖
(๓) ผูแ้ ทน องค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน
หกคน ซึ่งคัดเลือกจากประธานกรรมการบริหาร

จํานวนสามคน และปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนสามคน
องค์การบริหารส่วนตําบล
(๔)

หก คน ซึ่งคัดเลือกจาก บุคคลซึ่ง มีความรูค
ผู้ทรง คุณวุฒิจํานวน
้ วามเชี่ยวชาญในด้าน

การบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร และการจัดการ หรือด้านอื่น

ที,จะเป็นประโยชน์แก,การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒต
ิ าม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล

จํานวนเก้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเก้า คน และให้บุคคล ทั้งสิบแปด คน
ดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน
วิธก
ี ารคัดเลือกผูแ้ ทน องค์การบริหารส่วนตําบล
และ ผู้ทรงคุณวุฒิ

และเงื่อนไขที'คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกําหนด

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ี ารคัดเลือก ประธาน กรรมการบริหาร
ให้ปลัด กระทรวง มหาดไทยมีหน้าที,ตําเนิน การจัดให้มก

หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแด,กรณี
องค์การบริหารส่วนตําบล

เป็นผูแ้ ทน องค์การบริหารส่วนตําบล

ให้อธิบดี กรม ส่ง เสริม การปกครอง ท้อง ถิ่น แต่ง ตั้งข้าราชการใน กรมการปกครอง คน หนึ่ง
๗

ซึ่งดํารง
ตําแหน่ไ
งม่ตํ่ากว่ารอง อธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล

ซึ่ง คัด เลือกจาก ปลัด องค์การบริหารส่วน ตําบล
กรรมการผูแ
้ ทน องค์การบริหารส่วนตําบล

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒม
ตําแหน่ค
งราวละสืปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นำความ
ิ วี าระการดํารง

ในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑
และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัตห
ด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้
ิ น้าที,ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
ให้น่าความในมาตรา

โดยให้การใช้อํานาจ
หน้าทีต
่ ามบทบัญญัตด
หน้าทีข่ องคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
ิ ังกล่าว เป็น อํานาจ

หรือคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนตําบลแล้วแต่กรณี

หมวด ๔

การบริหารงานบุคคลใน กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๒๗ การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๖

หน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกาแกํไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอน อํานาจ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
01

หน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกาแก้!,ฃบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอน อํานาจ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
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หมวด ๕
การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา

หน้าที่กําหนด
ี ณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง ทํา
มาตรา ๒๘ เมืองพัทยาให้มค

หลักเกณฑ์และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา ประกอบด้วย
(๑)

ผูว่้ าราชการจ้ง์หวัดชลบุรี เป็นประธาน

(๒) นาย อําเภอ
หรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรจี ํานวนสามคน ซึ่งผูว่้ าราชการจังหวัด

ชลบุรปี ระกาศกําหนดว่าเป็นส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้
ผูว่้ าราชการจังหวัดชลบุรจี ะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนด

(๓) ผูแ้ ทนเมืองพัทยาจํานวน
ลีค่ น ประกอบด้วย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา

ซึ่งสภาเมืองพัทยาคัดเลือกจํานวน
หนึ่งคน ปลัดเมืองพัทยา และผูแ้ ทนพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งคัดเลือกกันเอง

จํานวน
หนึ่งคน
(๔)

เชี่ยวชาญในด้านการบริหาร
ิ ํานวนลีค่ น ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความ
ผู้ทรงคุณวุฒจ
้

งานห้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นทีจ่ ะเป็น
ประโยชน์แก,การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒต
ิ าม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคล

จํานวน
หกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวน
หกคน และให้บุคคลทั้งสิบสองคนดังกล่าว
ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือสีค่ น

วิธกี ารคัด เลือกผูแ้ ทน พนักงานเมือง พัทยาและผู้ทรง คุณวุฒิ

หลัก เกณฑ์และ เงื่อนไข
ให้นํา

มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ทีค่ ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ให้ผูว่้ าราชการจังหวัดชลบุรม
่ ําเนินการจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยา เป็นผูแ้ ทน
ี หี น้าทีด

พนักงานเมืองพัทยา
ให้ปลัดเมืองพัทยาเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา

กรรมการซึ่งเป็นผูแทน
แหนํงคราวละลี่ปี
ดํา
ิ วี าระการดํารง
้ พนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒม

และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นํา
ความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐
ะ2
และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัตห
ิ น้าทีข่ องคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาด้วยโดยอนุโลม ทงน
ความในมาตรา
ให้นํา

โดยให้การใช้อํานาจ
หน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็น อํานาจ
หน้าทีข
่ องคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
หรือนายกเมืองพัทยา

แล้วแต่กรณี

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
การกําหนด

กําหนดให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของเมืองพัทยา แต่จะต้องอยูภ่ ายใต้มาตรฐาน
ให้มอ
ื ํานาจ
ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทีค่ ณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
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หมวด ๖
การบริหารงานบุคคลใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

มาตรา ๒๙ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น

หมวด ๗

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการกํากับ
ดูแลการบริหารงาน บุคคลของ พนักงานใน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก,ประซาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ของประเทศ

เป็นส่วนรวม และสามารถรองรับการกระจายอํานาจให้แก,ท้องถิ่นได้ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” ประกอบด้วย
(๑) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑ เป็นประธาน
(๒) กรรมการโดยตําแหน่จ
ง ํานวน
หกคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้ ํานวย
การสํานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลืง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น๘
(๓) กรรมการผูท
เชี่ยวชาญ
ห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูซ
ิ ํานวน
้ รงคุณวุฒจ
้ ึ่งมีความรูความ
้

ในด้านการบริหารงานท้องถิ่น

ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านบริหารและการจัดการ

หรือด้าน

กฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเ้ ป็นทีย่ อมรับ
(๔) ผูแทนคณะ
กรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวน
หนึ่งคน ผูแ้ ทน
้
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวน
หนึ่งคน ผูแทนคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
จํานวน
หนึ่งคน
้

กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจํานวน
หนึ่งคน ผูแทน
คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจํานวน
ผูแทนคณะ
้
้

หนึ่งคน และในกรณีที่มกี ฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้มีผแู้ ทนคณะกรรมการพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนั้นคัดเลือกกันเองจํานวน
หนึ่งคน
การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) ให้คัดเลือกจากกรรมการซึ่งเป็นผูแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
้

ของคณะกรรมการนั้น
ให้หัวหน้าสํานัก
งานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ให้น่าความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับกับการดํารง
ตําแหน่ง

๑๐ และมาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับการ
ปฏิบัตห
ิ น้าทีข่ องคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้น่าความในมาตรา

๘

พระราชกฤษฎีกาแกํไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอน อํานาจ
หน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
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ผาตรา ๓๑ ในการคัดเลือก ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้อง ถิ่น
ให้กรรมการตามมาตรา

0)0

(๒) (๓) และ (๔) เสนอรายซื่อบุคคลจํานวน
ฝ่าย ละ สามคนและให้บุคคล

ทั้งเก้าคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง โดยให้ผไต้
ู รับคะแนนสูงสุดเป็นผูไต้รับการคัดเลือก

เชี่ยวชาญในด้านการบริหาร
บุคคลที,จะได้รับการเสนอซื่อตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผูซื่งมีความรูความ
้
งานห้องถิ่น ต้านการบริหารงานบุคคล ต้านระบบราชการ ต้านการบริหารและการจัดการหรือต้านกฎหมาย
ซื่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเ้ ป็นทีย่ อมรับ และไม่ไต้เป็นกรรมการของคณะกรรมการกลางข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนห้องถิ่น หรือกรรมการของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถิ่น และให้น่าความ

ในมาตรา ๖ วรรคหนึ่งมาใช้บังคับด้วย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยมีหน้าทีด
่ ําเนินการจัดให้มกี ารคัดเลือกประธานกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น ตามเกณฑ์และเงื่อนไขทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนด

ในกรณีทไี่ ต้รายซื่อบุคคลซึ่งไต้รับการคัดเลือกแล้ว

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ

แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น

มาตรา ๓๒ ให้ประธาน กรรมการมาตรฐาน การบริหารงาน บุคคลส่วน ห้อง ถิ่น มีวาระ อยูใ่ น

แหน่งคราวละหกปีนับแด,วันทีไ่ ต้รับการแต่งตั้ง และให้ดํารง
ดํา
ดํา
แหน่งไต้เพียงวาระเดียว

นอกจากการพ้นจากดํา
แหน่งตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น

แหน่งเมื่อ
พ้นจากดํา
(๑)

ตาย

(๖)

ลายออก โดยยื่นหนังลือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย สั่งให้ออก โดย ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากมีความประพฤติเลือมเสีย

บกพร่อง

หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่

(๔) ขาดคุณสมบัตต
ิ ามมาตรา

๓๑ วรรคสอง

(๕)

เป็นบุคคลล้มละลาย

(๖)

เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๗) ไต้รับโทษจํา
พิพากษาถึงทีส่ ุดให้
คุกโดยดํา

จําคุก

มาตรา ๓๓ ให้คณะ กรรมการมาตรฐาน การบริหารงาน บุคคลส่วน ห้องถิ่น มี อํานาจ
หน้าที่

ดังต่อไปนี้
(๑)

กําหนด
มาตรฐาน กลาง และแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหาร

งานบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตําแหน่ข
ง อง พนักงานส่วนห้องถิ่น รวมตลอดถึง

โครงสร่างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีลัดส่วนทีเ่ หมาะสมแก,รายไต้และการพัฒนาห้ถงถิ่น
การกําหนด

ตามอํานาจ
หน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ทั้งนี้ การกําหนด
มาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไม่มลี ักษณะ

เป็นการกําหนด
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงทีท
่ ําให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นไม่สามารถ
บริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละ องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นไต้
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(๒) กําหนด
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจ
การปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) กําหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม มาตรา ๒๔ วรรคสาม

และมาตรา ๒๖ วรรคสาม
(๔)

ี ารดืกษา วิเคราะห์
ส่งเสริมให้มก

หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(๕) ให้คํา
ปรึกษา คํา
แนะนําและพิจารณาปีญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

แก,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖)

ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ

ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ
ส่วน ท้องถิ่น

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน

และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ

(๗) ปฏิบัตก
ิ ารอื่นตามที,กําหนดไว่ในพระราชบัญญัตน
ิ หี้ รือกฎหมายอื่น

การกําหนด
มาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้ไข้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที,มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๙

ด้วย

ผาตรา ๓๔ ใน กรณี ที, คณะ กรรมการ มาตรฐาน การบริหารงาน บุคคลส่วน ท้อง ถิ่น เห็น ว่า
การกําหนด
มาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขัดแย้งกับมาตรฐานกลาง

หรือแนวทางตามมาตรา ๓๓ หรือมีบีญหาข้อโต้แย้งใน การกําหนด
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลระหว่าง
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง ถิ่นแจ้งให้คณะกรรมการกลาง ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น

หรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

แล้วแต่กรณี

ดําเนินการแท้ไขใท้ถูกต้องตาม

มาตรฐานกลาง และท้ามีได้มีการดําเนินการในเวลาอันสมควรหรือการดําเนินการของคณะกรรมการกลางข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

ต่อการบริหารเป็นส่วนรวม หรือไม,เป็นธรรมแก,ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอํานาจ
สั่งระงับการใช้หลักเกณฑ์การบริหารงานนั้นได้

มาตรา ๓๕ ใน การจ่าย เงิน เดือน ประโยชน์ตอบแทน อื่น และ เงินคํา
จ้างของข้าราชการ

หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ที,นํา
มาจากเงินรายได้ที,ไม,รวมเงิน อุดหนุนและเงินกูห
้ รือเงิน อื่นใด นั้น

กําหนดสูงกว่าร้อยละสีสิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะ

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้

มาตรา ๓๖ ให้จัด ตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขึ้น

ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าทีร่ ับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และมีอํานาจ
หน้าดังต่อไปนี้
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(๑)

รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(๒) สีกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔)

(๕)

ช่วยเหลือ

และให้ปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส่วนท้องถิ่น

จัดประชุม สัมมนา แก อบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยว กับ

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(๖)

ที,
จัดทํารายงานประจำปี เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัตห
ิ นํา

และในการดําเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(๗) ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ ผูใ้ ด เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงาน
ส่วนตําบล
หรือพนักงานเมืองพัทยาอยูก่ ่อนวันทีพ
่ ระราชบัญญัตนิ ี๋ใข้บังคับ ให้ผูน้ ั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ิ ตี้ ่อไป
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตน

โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง และสิทธิและประโยชน์เช่นเติม

มาตรา ๓๘ ผูใ้ ดเป็นลูกจ้างประจํา
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร

หรือเมืองพัทยาอยูก่ ่อนวันที,พระราชบัญญัตนิ ื้ใข้บังคับ ให้ผูน้ ั้นเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัตน
ส่วนตําบล
ิ ต่ี้ อไป

โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิและประโยชน์เช่นเดิม
มาตรา ๓๙ ให้ดําเนิน
การจัดให้มค
ื ณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามพระราบัญญัตินี้ ภายใน หนึ่งปีนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตน
ิ ี้ใข้บังคับ

ในระหว่างทีย่ ังไม่มืคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
ให้การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นไปตามทีก
่ ําหนดไว่ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจนกว่าจะ มีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

ในระหว่างที,ยังไม่มกื ารกําหนด
ี ารปฏิบัติ
มาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธก

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ให้พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค่าสั่งทีเ่ กี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
องค์การบริหารสวนจ้งิหวัด

พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบลและพนักงานเมืองพัทยา ที่ใข้บังคับอยูใน
่ วันที่

พระราชบัญญัตน
ิ ี่ใข้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ใม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตน
ิ ี้
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มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรกก่อนทีจ่ ะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) ให้คณะกรรมการมาตรฐาน

่ ําเป็น
การบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่นประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๒) และ (๓) เพื่อทำหน้าทีเ่ ท่าทีจ
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

ตามมาตรา ๓๓ (๓) ภายใน กําหนดเวลาไม' เกินเก้าสิบวัน

นับแต่วัน ที,คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการ

ตามมาตรา ๓๐ (๓)
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการผูห
้ นึ่งเป็นประธานกรรมการ เพื่อท่าหน้าทีไ่ ปพลางก่อน

จนกว่าจะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔)

หน้าที่ของคณะ กรรมการข้า ราชการ
มาตรา ๔๑ บรรดา กิจ การที่ กําหนดเป็น อํานาจ

หรือพนักงานส่วนห้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้

ยู,

งาเนินการอ ก่อนวันที่
ี ารดําเนินการไปแล้วหรือกําลัดํ
ถ้าได้มก

่ ระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติน1ี้ ซ้บังคับ ถ้าการนั้นได้กระท่าโดยชอบด้วยกฎหมายที่ใข้บังคับอยูก
่ ่อนวันทีพ
ใช้บังคับ

ิ ี้
ไหถอว่าการนั้นได้ดําเนินการไปแล้วหรือกําลัดํงาเนินการอยูต่ ามพระราชบัญญัตน
มาตรา ๔๒ องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นใดทีจ่ ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ่าง

ิ ี้
่ ําหนดในมาตรา ๓๕ ในวันที,พระราชบัญญัตน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ไม,เป็นไปตามทีก
การให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ ภายในห้าปี
ไข้บังคับ ต้องดําเนิน

นับแต่วันทีพ
่ ระราชบัญญัตนิ ี้ใข้บังคับ

มาตรา ๔๓ ในระหว่างทีย
่ ัง มีได้จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ให้กรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหน้าทีเ่ ท่าทีจ
่ ําเป็นไปพลางก่อน

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศไข้พระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ ดือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสม
ของ ท้องถิ่น สมควรกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น มีคณะกรรมการพนักงาน ส่วนท้องถิ่นของตนเอง

เพื่อท่าหน้าทีเ่ กี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรัพ
บนักงานส่วนท้องถิ่นของคนไต่โดยตรง และเพื่อให้มีการกําหนด
ี ิศทางทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม สมควร
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มท
ี งค์กรซึ่งทํา
หน้าทีก
่ ําหนด
ให้มอ
มาตรฐานกลางและแนวทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไว้ด้วย จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้
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พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัตให้
ิ สอดคล้องกับการโอนอํานาจ
หน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙๐ ในพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แกไขคํา
ว่า

“อธิบดีกรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น”
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยทีพ
่ ระราชบัญญัตป
ิ รับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัตใิ ห้จัดตั้ง ส่วนราชการขึ้นใหม่ โดย มีภารกิจใหม่ซึ่งได้มก
ี ารตราพระราชกฤษฎี

การโอนกิจการบริหารและอํานาจ
หน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตป
ิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

นั้น แล้ว และเนื่องจาก พระ ราชบัญญัติดัง กล่าวได้บัญญัตใิ ห้โอน อํานาจ
หน้าทีข
่ อง ส่วนราชการ รัฐมนตรี
ตําแหน่หรื
ง อผูซึ่งปฏิบัติหน้าทีใ่ นส่วนราชการเติมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มก
ี ารแก [ขบทบัญญัติ
ผูดํ
้ ารง
ต่าง ๆ ให้สอด คล้อง กับอํานาจ
หน้าที่ที,โอนไปด้วย

ฉะนั้น เพื่อ อนุวัตใิ ห้เป็นไป ตามหลัก การที่ปรากฏ

ใน พระราช บัญญัติและ พระ ราชกฤษฎีกาดัง กล่าว จึง สมควรแกิใขบ ท บัญญัติของ กฎหมายให้สอด คล้อง

กับการโอน ส่วนราชการ เพื่อให้ผูเ้ กี่ยวช้อง มีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปด้นหาในกฎหมาย

โอนอํI
าภจหน้าทีว่ ่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูร้ ับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผูใดแล้ว โดยแกไขบทบัญญัตข
แหน่ง
ดํา
ิ องกฎหมายให้มีการเปลี่ยนซื่อส่วนราชการ รัฐมนตรีผดํ
ู้ ารง

หรือผูซึ่งปฏิบัตห
ิ น้าทีข่ องส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจ
หน้าที่ และเพิ่มผูแทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการ
้

ให้ตรงตามภารกิจที,มีการดัดโอนจากส่วนราชการเติมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทั้งดัดส่วนราชการเติมที่มี

การยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแกไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีการดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกา
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พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้เว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในริชกาลป้จจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยทีเ่ ป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้ตราพระราชบัญญัตข
ิ ึ้นไวํโดยคำแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา

ด้งต่อไปนี้

มาตรา ๑

พระราชบัญญัตน
ิ เรี
ี้ ยกว่า “พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒® พระราชบัญญัตน
ิ ี้!ห้Iซ้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป
มาตรา ๓

ในพระราชบัญญัตน
ิ ี้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

หมายความว่า กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มก
ี ฎหมายจัดตั้งขึ้น
“หน่วยลงคะแนนเสียง”

หมายความว่า ท้องถิ่นทีก
่ ําหนดให้ทํา
การลงคะแนนเสียง

“ทีล่ งคะแนนเสียง” หมายความว่า สถานทีท่ ี,กําหนดให้ทํา
การลงคะแนนเสียง

“ผูม
้ สี ิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบริ
้ หารท้องถิ่นในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ ะจัดให้มกี ารลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นนั้น
“ศาลากลางจึงหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

“ทีว่ ่าการอําเภอ”หมายความรวมถึง ทีว่ ่าการกิ,งอําเภอ
และสํานักงานเขต
“สํานักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการเมืองพัทยา

®

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖

/

ตอนที่ ๑๐๔ ก/หน้า๑๒/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒
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มาตรา ๔

หน้าทีข
่ องผูว้ ่าราชการจังหวัด
ใน กรณี ที,พระราชบัญญัตินบี้ ัญญัตใิ ห้เป็น อํานาจ

ในการดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอน สมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารห้องถิ่น

ถ้าเป็นการ

หน้าทีข่ องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอํานาจ
มาตรา ๕

ี ารลงคะแนนเสียง
การให้มก
การเข้าชื่อร้องขอต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดเพื่อดําเนิน

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้!ดหรือผูบริ
้ หารท้องถิ่นผูเ้ ดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพราะเหตุที่!ม,สมควร

ดํารง
แหน่งต่อไปให้ถือเกณฑ์จํานวน
ดํา
ผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดังนี้
(๑)

จํานวนผู้มีสทิ ธิ

ผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ

เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

(๒) ผู้มีสิ ทธิเลือก ตั้ง เกิน หนึ่ง แสน คน แต่ไม,เกิน ห้าแสน คน ต้อง มีผู้เ ข้า ชื่อไม่น้อย กว่า

จํานวนผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

สองหมื่นคนของ

(๓) ผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งเกินกว่าห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม,น้อยกว่าสองหมื่น

จํานวนผู้มีสที ธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ห้าพันคนของ

(๔)

' ผู้มีสทิ ธิ
ผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม,น้อยกว่าสามหมื่นคนของจํานวน

เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
การนับจํานวน
ผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ถือตามจํานวน

การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นครั้งหลังสุดที่ใข้สําหรับ
ท้องถิ่นหรือผูบริ
้ หารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

ี ารลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ร้องขอให้มก
ดํา
ตามมาตรา ๕ ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ทีอ
บัตรประจํตัาวประชาชน บัตร
่ ยู่ และลายมือชื่อของผูเ้ ข้าชื่อทุกคน พร้อมทั้งสําเนา
มาตรา ๖

่ รี ูปถ่ายสามารถแสดงตนไต้
่ มดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการทีม
ประจํตัาวประชาชนทีห
(๒) รายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ทแ
ี่ สดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้!ด หรือ

่ ระสงค์จะให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนนั้นมีการปฏิบัตหิ น้าที่
ผูบริ
้ หารท้องถิ่นผู้!ดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีป

หรือมีความประพฤติเสือมเสียอย่างใดจนเป็นเหตุที่!ม,สมควรดํารง
ตําแหน่ต่
งอไป
(๓) รายชื่อผูแทน
ดําเนินกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดให้มกี ารลงคะแนน
ของผูเข้
้
้ าชื่อที,จะมีอํานาจ
เสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น

(๔) ดํา
รับรองของผูแ้ ทนของผูเ้ ข้าชื่อตาม (๓) ว่าผูเ้ ข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผูร่้ วมเข้าชื่อด้วยตนเอง

มาตรา ๗

เมื่อผูว่้ าราชการจังหวัดไต้รับคํา
ร้องตามมาตรา ๕

การจัดส่งคํา
ให้ดําเนิน
ร้องไปให้

สมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ร้อง และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ
ดําซีแจง
้ ข้อเท็จจริง
ผูว่้ าราชการจังหวัดไต้รับดํา
้ ริหารท้องถิ่นผูน
้ ั้นจัดทํา
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เพื่อเเถ้
ร้องยื่นต่อผูว่้ าราชการจ้งหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่!ดํรบเเจํ
ง์ดรํา้องจากผูว่้ าราชการจ้งหวัด
ข้อกล่าวหาตามคํา
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เมื่อผูว้ ่าราชการจังหวัดได้รับคํา
ชแี้ จงข้อเท็จจริง เพื่อแก้ข้อกล่าวหาของ สมาซิก สภาท้อง ถิ่น

่ ด้แจ้งคํารัองไท้ทราบ
หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นตามวรรค หนึ่งแล้ว หรือเมื่อครบกําหนด
สามสิบวันนับแต่วัน ทีไ
ตามวรรคหนึ่ง ใท้ผวู่้ าราชการจ้ง์หวัดแจง้ไท้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับคํา
ชแี้ จง

การจัดใท้มกี ารลงคะแนนเสืยงถอดถอนสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผูบริ
หรือวันครบกําหนด
แล้วแต่กรณี เพื่อดําเนิน
้ หาร

คําชแี้ จงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาถ้าหากมีไปด้วย

องตามมาตรา ๕ และ
ท้องถิ่นต่อไป พร้อมทั้งจัดล่งคํารั

ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบมายไท้คณะกรรมการ

การเลือก ตั้ง ประจำจังหวัด หรือบุคคลใด เป็นผูด
การแทน ใท้ผวู้ ่าราชการจังหวัดแจ้ง ตามวรรคสอง
้ ําเนิน

า้งหวัดหรือบุคคลนั้นดําเนินการต่อไป
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํจ
มาตรา ๘

ให้คณะ กรรมการการเลือกตั้งจัดใท้มก
ี ารลงคะแนนเสียง ถอดถอน สมาซิก สภา

ท้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารท้องถิ่นใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

โดยไท้ประกาศกําหนด
วันลงคะแนนเสียงไม'เกิน

เก้าสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจงจากผูว่้ าราชการจังหวัดตามมาตรา ๗

ในการดําเนินการจัดใท้มกี ารลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่ง ไท้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทํบาัญชี
รายชื่อผู้มีสท
ิ ธิลงคะแนนเสียงจากบัญชีรายซื่อผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และปีดประกาศ

บัญชีรายชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งคํา
ร้องตามมาตรา ๕

คําชแี้ จงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาของสมาซิกสภาท้องถิ่น

หรือผูบริ
วันลงคะแนนเสียงไว้ ณ ศาลากลางจ้งหวัด ทีท
่ ําการองค์การบริหาร
้ หารท้องถิ่นถ้าหากมี และประกาศกําหนด
ส่วนจํง์หวัด

การองค์การบริหารส่วนตําบลทีท
การผูใหญ'บ้าน เขตชุมชน
ทีว่ ่าการอําเภอสํานักงานเทศบาล ทีท
่ ํา
่ ํา

หนาแน่นทีเ่ ห็น สมควร และ ที่ลงคะแนน เสียงหรือบริเวณใกล้เคียง กับทีล
่ งคะแนนเสียงไม'น้อย กว่ายี่สิบวัน
ก่อนวันลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ เฉพาะในเขตท้องทีข่ อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ให้น่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มชื่อผูม
ี ิทธิเลือก ตั้งและ การถอนชื่อผูใม่มีสิทธิเลือก ตั้ง
้ ส

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาซิกวุฒิสภามาใช้บังคับ

กับการเพิ่มชื่อผู้มีสท
ร้อง
ิ ธิลงคะแนนเสียงและการถอนชื่อผูไม'มีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยใท้ย'นคํา

ขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อต่อบุคคลที,คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง
มาตรา ๙

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หน่วยลงคะแนนเสียงที,จะพึงมีโนองค์กรปกครอง

ี ารลงคะแนนเสียง
ส่วนท้อง ถิ่น ที,จะ จัดใท้มก

และกําหนด
ทลี่ งคะแนนเสียงของหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น ทั้งนี้

โดยคํานึถงึงจํานวนของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในแต่ละ หน่วยลงคะแนนเสียงและความสะดวกในการเดินทาง

ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงและประกาศใท้ผมู้ สี ิทธิลงคะแนนเสียงทราบไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันลงคะแนนเสียง

ในกรณีจําเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาจเปลี่ยนแปลงทีล่ งคะแนนเสียงตามประกาศในวรรค
หนึ่งเป็นสถานทีอ่ ื่น ตามทีเ่ ห็น เหมาะ สมก็ได้ โดย ต้องประกาศ การเปลี่ยนแปลง ทีล่ งคะแนน เสียงไท้ทราบ
ก่อนวันลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าท้าวัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉินจะประกาศการเปลี่ยนแปลงทีล
่ งคะแนนเสียงน้อยกว่า

ระยะเวลาดังกล่าวก็ได้
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ผาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
หน้าที่
แต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทํา

อํานวย
การหรือกํากับ
ดูแลการลงคะแนนเสียงตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ผาตรา ๑๑ ให้คณะ กรรมการการเลือก ตั้ง แต่ง ตั้ง คณะ กรรมการประจํท
าลี่ งคะแนนเสียง
แต่ละแห่งไม,น้อยกว่าห้าคน

เพื่อทํา
หน้าทีใ่ นทีล่ งคะแนนเสียงนั้น

การแต่งตั้งกรรมการประจํทาี,ลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งผู้มีสท
ิ ธิลงคะแนน

เสียงในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้นเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสีคน

ถ้าในวัน

ลงคะแนนเสียงกรรมการประจํทาี,ลงคะแนนเสียงมาปฏิบัตห
ิ น้าทีไ่ ม่ถึงห้าคน ให้กรรมการทีเ่ หลืออยูแ่ ต่งตั้งผู้มีสท
ิ ธิลง

คะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้นเป็นกรรมการประจํท
าลี่ งคะแนนเสียงจนครบห้าคน

ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไม่มาปฏิบัตหิ น้าทีห่ รือไม,อยูใ่ นที,ลงคะแนนเสียงหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าทึ่โด้

ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแทน หรือปฏิบัตห
ิ น้าทีไ่ ปพลางก่อนจนกว่าประธาน

กรรมการจะสามารถปฏิบัตห
ิ น้าทีไ่ ด้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๒ ให้กรรมการประจํท
าลี่ งคะแนนเสียง มีหน้าทีด่ ําเนินการและรักษาความเรียบร้อย

ในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในทีล่ งคะแนนเสียง และมีหน้าทีอ่ ื่นตามทีบ่ ัญญัตไิ ว่ในพระราชบัญญัตน
ิ ี้

หรือตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

ในกรณีที,ผูใดขัดขวางการลงคะแนนเสียง ให้กรรมการประจํทาลี่ งคะแนนเสียง มีอํานาจ
สั่งให้ผูน้ ั้น

ออกไปจากทีล่ งคะแนนเสียงนั้น แต่ต้องไม,ขัดขวางต่อการทีผ
่ มู้ สี ิทธิลงคะแนนเสียงจะใชสิทธิลงคะแนนเสียง
ผาตรา ๑๓ การลงคะแนนเสียงให่ใซํวธีลงคะแนนโดยตรงและลับ

การออกเสียงลงคะแนนให้ทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงในซ่องที, “เห็นด้วย” หรือ

“ไม,เห็นด้วย” กับการให้ถอดถอนสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นผูที้ ,ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอน

ลักษณะและขนาดของบัตรลงคะแนนเสียงและหีบบัตรลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด

ผาตรา ๑๔ ในวันลงคะแนนเสียงให้เปีดการลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา ๐๘.0๐ นาฟ้ กา ถึงเวลา

๑๕.๐0

นาฟ้กา

ผาตรา ๑๕ ผู้มีสิ ทธิ ลง คะแนน เสียง ซึ่ง มีซื่อ อยูใ่ น บัญชีราย ชื่อ ผู้มีสิ ทธิ ลงคะแนน เสียง

ในทีล่ งคะแนนเสียงใด ให้ลงคะแนนเสียง ณ ทีล่ งคะแนนเสียงนั้น
ให้ผูม
ี ธิลงคะแนนเสียง ลงคะแนนเสียงในทีล่ งคะแนนเสียงทีต่ นมีสิทธิได้เพียงแห่งเดียว
้ ีสท

มาตรา ๑๖ ก่อนเริ่มเปีดให้มก
าลี่ ง คะแนนเสียง
ี ารลงคะแนนเสียงให้คณะ กรรมการประจํท

นับจํานวน
บัตรลงคะแนนเสียงพั้หมดของหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น และปีดประกาศจํานวน
บัตรทึ้งํ้หมดในทีล่ งคะแนน
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เสียงไวไนที่เปีดเผย และเมื่อถึงเวลาเปีดการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจํท
าลี่ งคะแนนเสียงเปีดหีบบัตร
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ลงคะแนนเสียงในที่เปีดเผยแสดงให้ผูม
ี ิทธิลงคะแนนเสียงซึ่ง อยู่ ณ
้ ส

ที,ลงคะแนนเสียงนั้นเห็นว่าเป็นหีบเปล่า

การบันทึกการดําเนิน
การดังกล่าว โดยให้ผูม
แล้วปีดหีบบัตรลงคะแนนเสียงและให้ทํา
้ สี ิทธิลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองคน ซึ่งอยูใ่ นทีล่ งคะแนนเสียงในขณะนั้นลงลายมือซื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแตใม่มืผลู้ งคะแนนเสียงอยูใ่ น'ขณะนั้น

มาตรา ๑๗ ในระหว่าง เวลาเปีด การลงคะแนน เสียงให้ผู้มืสิทธิลงคะแนน เสียง ที่ประสงค์

าลี่ งคะแนนเสียง โดยแสดงบัตรประจํตัาวประชาซน บัตรประจํตัาว
จะลงคะแนนเสียงไปแสดงตนต่อกรรมการประจํท
ประซาชนทีห
่ มดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มรี ูปถ่ายสามารถแสดงตนได้

เมื่อคณะกรรมการประจํท
าลี่ งคะแนนเสียงตรวจสอบรายซื่อผู้มืสิทธิลงคะแนนเสียงแล้วให้อ่าน

ซื่อ และ ที่ อยูข
้ ั้น ดัง ๆ
่ อง ผูน

ถ้าไม, มืผใ
ู้ ด ทัก ห้วงให้หมาย เหตุไว้ใน บัญชีรายชื่อ ผู้มืสิ ทธิ ลงคะแนน เสียง

โดยให้จดหมายเลขบัตรและสถานทีอ่ อกบัตร และให้ผู้มืสิทธิลงคะแนนเสียงลงลายมือซื่อหรือพิมพ์ลายนิ้ว มือ
ในบัญชีรายชื่อผู้มืสท
่ ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดแล้วให้กรรมการ
ิ ธิลงคะแนนเสียงเป็นหลักฐานตามทีค
ประจํทาี,ลงคะแนนเสียงมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก,ผูน้ ั้นเพื่อไปลงคะแนนเสียง

ในกรณีที่มืผทู้ ักห้วงหรือกรรมการประจํทาี,ลงคะแนนเสียง สงสัยว่าผู้มืสท
ิ ธิลงคะแนนเสียงซึ่ง มา

าลี่ งคะแนนเสียงมี
แสดงตน นั้นไม่ใช่เป็นผู้มช
ื ื่อในบัญชีรายชื่อผู้มืสท
ิ ธิลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการประจํท
อํานาจ
สอบสวนและวินิจฉัยชีข
้ าดว่าผูถ้ ูกทักห้วงหรือผูถ้ ูกสงสัยเป็นผู้ที่มช
ื ื่อในบัญชีรายชื่อผู้มืสิทธิลงคะแนน

เสียงหรือไม, และในกรณีทคี่ ณะกรรมการประจํทาลี่ งคะแนนเสียงวินิจฉัยว่าผูถ้ ูกทักห้วงหรือผูถู้ กสงสัยไม่ใช่เป็นผู้มซืื ่อ

ในบัญชีรายชื่อผู้มีสท
าลี่ งคะแนนเสียงทํบาันทึกดําวินิจฉัยและลงลายมือ
ิ ธิลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการประจํท
ชื่อไว้ด้วย และให้ปฏิบัตต
าลี่ งคะแนนเสียง
วินิจฉัยชีข้ าดของคณะกรรมการประจํท
ิ ามดํา

มาตรา ๑๘ ใน กรณีที่การลงคะแนน เสียงใน หน่วย ลงคะแนนเสียงใดไม,สามารถกระทํา
ได้

เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการ

ประจํทาลี่ งคะแนนเสียงกําหนดทลี่ งคะแนนเสียงใหม่ที่ผมู้ าใช้สิทธิลงคะแนนเสียงสามารถไปลงคะแนนเสียง

กําหนดทลี่ งคะแนนเสียงใหม่ได้ให้ประกาศงดลงคะแนนในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น

ได้ใดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจ

แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน

ในกรณีทเี่ หตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันที,ลงคะแนนเสียง

เสียงประกาศงดลงคะแนนในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น

าลี่ งคะแนน
ให้คณะกรรมการประจํท

แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยต่วน

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
วันลงคะแนนเสียงใหม่ในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้นภายใน

สามสิบวัน นับ แต่วัน ทีไ
่ ด้รับทราบว่าเหตุ ที,ทํา
ให้ใม่ อาจลง คะแนนได้นั้น สงบ ลง แล้ว และ ต้อง ประกาศ
ก่อนวันลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าไม,น้อยกว่าเจ็ดวัน

มาตรา ๑๙ เมื่อถึงเวลาปีดการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจํทาี,ลงคะแนนเสียงประกาศ

ปีดการลงคะแนนเสียงและงด จ่าย บัตรลงคะแนนเสียง และให้ทําเครื่องหมายใน บัตรทีเ่ หลืออยูให้
่ เป็นบัตร

ทีใ่ ช้ลงคะแนนเสียงไม่ได้ตามวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดและจัดทํารายงานเกี่ยวกับจํานวน
บัตรลง
คะแนนเสียงทั้งหมด จํานวน
บัตรทีเ่ หลือ โดยให้กรรมการประจํา
ผมู้ าแสดงตนและบัตรลงคะแนนเสียงและจํานวน

ที,ลงคะแนน เสียง ที่ปฏิบัติหน้าที่อยูใน
่ ขณะนั้นทุก คนลงลาย มือชื่อไว้และ ประกาศให้ผู้มืสิทธิลงคะแนนเสียง
ซึ่งอยูท
ี่ ั้นทราบ
่ น
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มาตรา ๒๐ เมื่อปิดการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจํท
าลี่ งคะแนนเสิยงแต่ละแห่ง

นับคะแนน ณ ทีล่ งคะแนนเสียงนั้นโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ

เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว

ประจํทาลี่ งคะแนนเสียง น่าบัตรลงคะแนนเสียง

ให้คณะ กรรมการ

ของผูม้ าใช้สิทธิทั้ง หมดใส่ไวไนหีบบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมทั้งรายงานผลการนับคะแนน แล้วปิดหีบบัตร

จัดส่งไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

วิธกี ารนับคะแนนและการจัดส่งหีบบัตรให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๒๑ บัตรลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

(๑)

บัตรปลอม

(๒) บัตรที่มไิ ด้ทําเครื่องหมายลงคะแนน
(๓) บัตรทีท
่ ําเครื่องหมายจนไม,อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเสียงในทางใด
(๔)

บัตรที่มลี ักษณะตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดว่าเป็นบัตรเสีย

ให้คณะกรรมการประจํท
าลี่ งคะแนนเสียงสลักหลังในบัตรที่มลี ักษณะตามวรรคหนึ่งว่า

“เสีย”

พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามอนุมาตราใด แล้วลงลาย มือซื่อกํากับ
ไวไม่น้อยกว่าสองคน และห้ามมิให้

นับบัตรเสียเป็นคะแนน
มาตรา ๒๒ เมื่อได้ผลการนับคะแนนจาก ที่ลงคะแนน เสียง ทุก แห่งแล้ว ให้คณะ กรรมการ

การเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียงและจํานวน
ผมู้ าใช้สิทธิลงคะแนนเสียง

มาตรา ๒๓ การลงคะแนนเสียงเพื่อให้สมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารห้องถิ่นพ้นจากตําแหน่ง

หาก มีผมู้ าใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม,ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวน
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ทั้งหมดใน องค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่นนั้น ให้การเช้าซื่อถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอันตกไป และจะมีการร้องขอให้มก
ี ารลงคะแนนเสียงถอดถอน

บุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้
ในกรณี มีผมู้ าใช้สิทธิลงคะแนน เสียงเกินกึ่ง หนึ่งของจํานวน
ผู้มีสิทธิลงคะแนน เสียง ทั้ง หมด

ใน องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นนั้น และ มีคะแนนเสียงจํานวนไม,นัอยกว่าสามในสีของผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งที่มาลง
คะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นผูนั้ ้นไม,สมควรดํารง
ตําแหน่ต่
งอไป ให้บุคคลนั้นพ้นจาก
แหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียง
ตํา
มาตรา ๒๔ เมื่อมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ล้าผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่นนั้นเห็นว่าการลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยไม,ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผูนั
ร้องคัดด้าน
้ ้นมีสิทธิยื่นคํา

การลงคะแนนเสียง ต่อคณะ กรรมการการเลือกตั้งภายใน สามสิบวันนับแด,วัน ที่คณะ กรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศผลการลงคะแนนเสียง
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เมื่อคณะ กรรมการการเลือก ตั้งได้รับคํา
การพิจารณาโดยเร็ว
ร้องแล้วให้ดําเนิน

ล้าเห็น ว่า

การลงคะแนน เลืยง นั้นเป็นไปโดยไม,ถูก ต้อง หรือไม,ชอบ ด้วย กฎหมายให้จัดให้มีการลงคะแนน เสิยงใหม่

ทนแต่การลงคะแนนเสียงใหม่จะไม่ทํา
สั่งยกคํา
ี ํา
ให้ผลการลงคะแนนเสียงเปลี่ยนแปลงไป ให้มค
ร้องคัดด้านนั้นเสีย

วิธพ
ี ิจารณาการคัดด้านการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามระเบียบที,คณะกรรมการการเลือกตั้ง

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๕ ผูบ
้ ังคับบัญชาหรือนายจ้าง ผูใ้ ดขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวก

พอสมควรต่อการไปใช่สิทธิลงคะแนนเสียงของผู้ใด้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจํา
คุกไม,เกิน

่ มื่นบาท หรือทั้งจํา
สองปี หรือปรับไม,เกินลีห
ทั้งปรับ

ี ารลงคะแนนเสียงใน ลักษณะ
มาตรา ๒๖ ผูใ้ ดกระทํา
การในระหว่างระยะ เวลาการจัดให้มก
ดังต่อไปนี้
(๑)

ลงคะแนนเสียงหรือพยายามลงคะแนนเสียงโดยมิใช่เป็นผู้มีสท
ี ธิลงคะแนนเสียง

(๒) ใช้บัตรอื่นที่มใิ ช่บัตรลงคะแนนเสียงมาลงคะแนนเสียง

นํบาัตรลงคะแนนเสียงออกไปจากทีล่ งคะแนนเสียง
(๔) ทําเครื่องหมายเพื่อเป็นทีส
่ ังเกตโดยวิธใี ด ไว้ทีบ่ ัตรลงคะแนนเสียง
(๕) จงใจกระทํก
าารด้วยประการใด ๆ ให้บัตรลงคะแนนเสียงชํารุดหรือเสียหาย หรือให้เป็น
บัตรเสีย หรือกระทํด้าวยประการใด ๆ แก,บัตรเสียให้เป็นบัตรทีใ่ ช้1ด้
(๓)

(๖)

น่าบัตรลงคะแนนเสียงใส่ในหีบบัตรลงคะแนนเสียงโดยไม,มีอํานาจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสท
ิ ธิลงคะแนนเสียงเพื่อแสดงว,ามีผมู้ าแสดงตนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยผิดไป
จากความจริง หรือกระทํก
าารใดอันเป็นเหตุให้มบ
ี ัตรลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นจากความจริง
(๗) กระทํก
าารโดยไม,มีอํา
นาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสท
ิ ธิลงคะแนนเสียงสามารถ

ี ธิได้
ใช่สท

หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสท
ิ ธิลงคะแนนเสียงไป ณ ทีล่ งคะแนนเสียงหรือเช้าไป ณ ทีล่ ง

คะแนนเสียงหรือมิใหีไปถึง ณ ทีด
่ ังกล่าว ภายในกําหนดเวลาทีจ่ ะลงคะแนนเสียง
(๘) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น

อัน อาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผใู้ ด เพื่อจะจูงใจให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงนั้นลงคะแนนเสียงอย่างใด อย่างหนึ่ง

หรืองดลงคะแนนเสียง
(๙) เรียกทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สําหรับ
ตน เอง หรือผูอ
้ ื่นเพื่อจะลงคะแนน เสียง

หรืองดลง คะแนนเสียง
(๑๐) ก่อความวุ่นวายขึ้นในทีล่ งคะแนนเสียง หรือกระทํก
าารใดอันเป็นการรบกวนหรือเป็นอุปสรรค

แก,การลงคะแนนเสียง หรือฝ่าปีนคํา
าลี่ งคะแนนเสียงตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง
สั่งของคณะกรรมการประจํท
(๑๑) เปีด ทําลายทํา
ให้เสียหาย

ทําให้เปลี่ยนสภาพ ทําให้สูญหาย ทําใหีไร้ประโยชน์ หรือน่าไป

ซึ่ง หีบบัตรลงคะแนน เสียงหรือ บัตรลง คะแนน เสียง
ด้วยกฎหมาย

เว้น แต่เป็น การดําเนิน
การตามอํานาจ
หน้าทีโ่ ดยชอบ

ด้าองระวางโทษจํา
ทั้งปรับ
คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม,เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ผูกระทํ
้
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มาตรา ๒๗ กรรมการประจํทาี,ลงคะแนนเสียงผูใ้ ดจงใจนับบัตรลงคะแนนเสียงหรือคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงให้ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนให้ผิดไป หรือกระทํด้าวยประการใด ๆ โดยมิได้มีอํานาจ
หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทําการด้วย
กระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้บัตรลงคะแนนเสียงชํารุด
รายงาน
ประการใด ๆ แก,บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใซ้1ด้ หรืออ่านบัตรลงคะแนนเสียงให้ผิดไปจากความจริง หรือทํา
การลงคะแนนเสียงไม,ตรงความเป็นจริง ต้องระวางโทษจํา
คุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท

ถึงสองแสนบาท

การจัดหรือจัดให้มี
มาตรา ๒๘ ในระหว่างที,คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิได้ควบคุมและดําเนิน

การเลือกตั้งสมาชิก สภาห้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารห้องถิ่นใน องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นใด ตามกฎหมายว่าด้วย

หน้าทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาห้องถิ่นและผูบริ
้ หารห้องถิ่น ให้อํานาจ

จัดให้มกี ารลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นใน องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นนั้น
หนัาทีข่ องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ิ เป็
ี้ นอํานา
ตามพระราชบัญญัตน
' จหนัาที่ของผูว่้ าราชการจํงหวัดหรือเป็นอํานาจ

สําหรับ
การดําเนินการในกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๒๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรั้ บสนองพระบรมราชโองการ

ซวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราช อาณาจักรไทย

บัญญัตใิ ห้ราษฎรผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งใน องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นใดมีจํานวนไม,น้อยกว่า

สามในสีของผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงว่าสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผูบ
้ ริหารห้องถิ่นผูใ้ ดขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม,สมควรดํารง
แหน่งดํอไป เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นนั้นพ้นจาก
ดํา

แห'น่งได้ โดยให้เป็นไปตามที,กฎหมายบัญญัติ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน
ดํา
ิ ี้
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พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพลอดุ ล ยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มกี ฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป แต่จะใช้บงั คับแก่การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประเภทใดและเมื่อใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
การด�ำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๓ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว ให้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทนั้น ดังต่อไปนี้
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๗ ก/หน้า ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕
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(๑) พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๑
(๒) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๒
(๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕
(๔) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘
(๕) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗
(๖) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๗) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๘) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒
(๙) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕
(๑๐) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖
(๑๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๑
(๑๒) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๑๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๗
(๑๔) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
(๑๕) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๑๖) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๑๗) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๑
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนดให้การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประเภทอืน่ เมือ่ มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัตนิ แี้ ก่การเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประเภทอืน่ นัน้ ก่อน ให้กฎหมายว่าด้วย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประเภทอืน่ ซึง่ ถูกยกเลิกไป
ตามวรรคหนึ่งยังคงให้ใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประเภทใดแล้ว บรรดาบทกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศหรือค�ำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
แทน
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สภาท้องถิน่ ” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่
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“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความรวมถึง คณะผู้บริหารท้องถิ่น
“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าพนักงานหรือหัวหน้า
ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
“คณะกรรมการการเลือกตัง้ ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�ำจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“นายอ�ำเภอ” หมายความรวมถึง ผูอ้ ำ� นวยการเขตและปลัดอ�ำเภอผูเ้ ป็นหัวหน้าประจ�ำกิง่ อ�ำเภอ
“เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย” หมายความว่า ข้าราชการต�ำรวจหรือข้าราชการพลเรือน หรือ
ข้าราชการทหารหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือสมาชิกอาสารักษาดินแดนหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�ำที่เลือกตั้ง
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ ” หมายความว่า ผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่ก�ำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น
“เขตเลือกตัง้ ” หมายความว่า ท้องทีท่ กี่ ำ� หนดเป็นเขตเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น
“หน่วยเลือกตัง้ ” หมายความว่า ท้องถิน่ ทีก่ ำ� หนดให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ท�ำการลงคะแนนเลือกตัง้
ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง
“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่ก�ำหนดให้ท�ำการลงคะแนนเลือกตั้ง และให้หมายความ
รวมถึงบริเวณที่ก�ำหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“อ�ำเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอ�ำเภอ
“ต�ำบล” หมายความรวมถึง แขวง
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
“ที่ว่าการอ�ำเภอ” หมายความรวมถึง ส�ำนักงานเขตและที่ว่าการกิ่งอ�ำเภอ
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจ
ออกประกาศ ระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
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หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ ผูส้ มัครได้ไม่เกินจ�ำนวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่วาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค�ำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ได้ตามความจ�ำเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีค�ำสั่งดังกล่าวด้วย
ในการจัดให้มีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ
และอ�ำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
มาตรา ๘ เมื่อมีกรณีที่ต้องการเลือกตั้ง ให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) วันเลือกตั้ง
(๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศให้มี
การเลือกตั้ง และต้องก�ำหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน
(๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
(๔) จ�ำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง
(๕) จ�ำนวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอ�ำเภอหรือต�ำบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่
ภายในเขตเลือกตั้ง
(๖) หลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้ง
การก�ำหนดตาม (๑) (๒) (๔) และ(๕) ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจ�ำจังหวัดก่อน
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อื่น
ตามที่ผู้อำ� นวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร
มาตรา ๙ ให้ผอู้ ำ� นวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมีหน้าทีจ่ ดั ท�ำ
บัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ของแต่ละหน่วยเลือกตัง้ จากทะเบียนรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง
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มาตรา ๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึง่ ให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ตามความจ�ำเป็น
มาตรา ๑๑ เพื่อให้การด�ำเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สุจริต และเที่ยงธรรม นอกจากอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�ำนาจออกระเบียบ
เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการด�ำเนินการในเรื่องใด ๆ ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ระเบียบดังกล่าวต้องไม่มีผลเป็นการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอ�ำนาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลา หรืองดเว้นการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้นเพื่อให้เหมาะสมแก่การด�ำเนินการเลือกตั้งใหม่
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมได้
หมวด ๒
เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง

มาตรา ๑๓ การก�ำหนดเขตเลือกตั้งส�ำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจ�ำนวน
ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคน ให้แบ่ง
เขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งโดยถือเกณฑ์จ�ำนวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าเกินห้าหมื่นให้เพิ่ม
เขตเลือกตั้งในเขตนั้นได้อีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง
(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอ�ำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง
ในกรณีทอี่ ำ� เภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึง่ คนให้แบ่งเขตอ�ำเภอเป็นเขตเลือกตัง้ เท่ากับจ�ำนวนสมาชิกทีจ่ ะพึงมี
ในอ�ำเภอนั้น
(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือ
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสีเ่ ขตเลือกตัง้ และต้องมีจำ� นวน
สมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง
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(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะก�ำหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๔ ในการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องพยายามจัดให้มีจ�ำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ใกล้เคียงกันมากที่สุดและต้องแบ่งพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกัน ในเขตเทศบาลหรือเขตชุมชน
หนาแน่นอาจก�ำหนดให้ใช้แนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแม่นำ�้ เป็นแนวเขตของเขตเลือกตั้งได้ ส�ำหรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มิให้น�ำพื้นที่เพียงบางส่วนของเขตหนึ่งไปรวมกับเขตอื่น
มาตรา ๑๕ เพือ่ ประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตัง้ ตามมาตรา ๑๔ ให้ผอู้ ำ� นวยการทะเบียนกลาง
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจ�ำนวนราษฎรเป็นรายจังหวัด รายอ�ำเภอ
รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนต�ำบล รายต�ำบล และรายหมูบ่ า้ นให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ทราบภายใน
ยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้อำ� นวยการทะเบียนกลางประกาศจ�ำนวนราษฎรทั้งประเทศ
ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด เขตอ�ำเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เขตต�ำบล หรือเขตหมูบ่ า้ น ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าทีแ่ จ้งการเปลีย่ นแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตัง้
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๑๖ การก�ำหนดเขตเลือกตั้งส�ำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง
มาตรา ๑๗ ให้ผอู้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก�ำหนดหน่วยเลือกตัง้
และที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง
การก�ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระท�ำก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ยี่สิบวันโดยให้ท�ำเป็นประกาศปิดไว้ ณ ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
รวมทั้งให้จัดท�ำแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย
การเปลีย่ นแปลงเขตของหน่วยเลือกตัง้ หรือทีเ่ ลือกตัง้ ให้กระท�ำได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตัง้
ไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้ และ
ให้น�ำความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ การก�ำหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ ให้ค�ำนึงถึงความสะดวกในการเดินทาง
มาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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(๑) ให้ใช้เขตของหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�ำนวน
น้ อ ยจะให้ ร วมหมู่ บ ้ า นตั้ ง แต่ ส องหมู ่ บ ้ า นขึ้ น ไปเป็ น หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง เดี ย วกั น ก็ ไ ด้ ส� ำ หรั บ ในเขตเทศบาล
เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจก�ำหนดให้ใช้แนวถนน ตรอกหรือซอย คลอง หรือแม่น�้ำ
เป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้
(๒) ให้ถือเกณฑ์จ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละแปดร้อยคนเป็นประมาณแต่ถ้า
เห็ นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือ ไม่ ปลอดภั ย ในการไปลงคะแนนเลื อกตั้ งของผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อกตั้ ง จะก� ำ หนด
หน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ�ำนวนดังกล่าวก็ได้
การเลื อ กตั้ ง มาตรา ๑๗ ต้ อ งเป็ น สถานที่ ที่ ป ระชาชนเข้ า ออกได้ ส ะดวกและมี ป ้ า ยหรื อ
เครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศไว้ด้วย
และเพื่อประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะก�ำหนดทีเ่ ลือกตัง้ นอกเขตของหน่วยเลือกตัง้ ก็ได้
แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น
หมวด ๓
การด�ำเนินการเลือกตั้ง

มาตรา ๑๙ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใด ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดแต่งตัง้ หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิน่
เป็นผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้น และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า
สี่คนแต่ไม่เกินหกคน เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตาม
ประกาศ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง หรือการมอบหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
การสรรหา การแต่งตัง้ ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งและการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้
ก�ำหนด
มาตรา ๒๐ ให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) รับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ก�ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
(๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด�ำเนินการเลือกตั้ง
(๔) ตรวจสอบบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และด�ำเนินการเพิม่ ชือ่ หรือถอนชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
(๕) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผล
การนับคะแนนเลือกตั้ง
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(๖) จัดให้มีหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๗) ด�ำเนินการอื่นอันจ�ำเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ใดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนด
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการก�ำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานผู้ด�ำเนินการเลือกตั้งของผู้อำ� นวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบในบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และการเพิม่ ชือ่ หรือถอนชือ่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๓) ก�ำกับดูแล และอ�ำนวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง
และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๔) ก�ำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และ
รายงานผลการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
(๕) ปฏิ บั ติ ก ารใดตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
มีอ�ำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร
มาตรา ๒๒ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค�ำสั่งให้นายอ�ำเภอด�ำเนินการในเรื่องใดที่เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการ
การเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีทนี่ ายอ�ำเภอได้รบั ค�ำสัง่ ให้ดำ� เนินการในเรือ่ งใดตามวรรคหนึง่ ให้บรรดาอ�ำนาจหน้าที่
ของผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์ปกครองส่วนท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ใี้ นเรือ่ งนัน้ เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของนายอ�ำเภอ
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มาตรา ๒๓ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด�ำเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อำ� นวยการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งหนึ่งคน
(๒)๒ คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งจ�ำนวนเจ็ดคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการอีกหกคน มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง
ในที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
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ในการประชุมเพือ่ วินจิ ฉัยปัญหาในการปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการประจ�ำหน่วย
เลือกตัง้ ต้องมีกรรมการอยูใ่ นการประชุมนัน้ ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ และการลงมติ
ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาด
ให้ ผู ้ อ� ำ นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ� ำ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัยประจ�ำที่เลือกตั้งอย่างน้อยที่เลือกตั้งละสองคน
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง รวมทั้งอ�ำนาจหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ และเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจ�ำทีเ่ ลือกตัง้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนด
มาตรา ๒๔ ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจ�ำ
หน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบเจ็ดคน ให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นแต่งตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งจนครบเจ็ดคนไปพลางก่อนจนกว่า
กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วจะมาปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งส�ำรองไว้ ให้ผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
มาตรา ๒๕ เมือ่ มีการเลือกตัง้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
นัน้ จัดให้พนักงานส่วนท้องถิน่ ช่วยเหลือและอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
เกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ� ำ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมีค�ำขอสั่ง
ให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิน่ ซึง่ ปฏิบตั ิ
หน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้นให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้
ให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึง่ ได้รบั ค�ำสัง่ ตามวรรคสองมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามทีผ่ อู้ ำ� นวยการ
การเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มอบหมาย
มาตรา ๒๖ นอกจากหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่งการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ และพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามีหน้าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการเลือกตัง้

๒

มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎหมาย
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ให้ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ�ำเภอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจ�ำที่เลือกตั้งตามที่ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้พบการกระท�ำความผิด
แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจ�ำที่เลือกตั้ง
ถ้าผูพ้ บการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ เป็นเจ้าพนักงานผูด้ ำ� เนินการเลือกตัง้ หรือเจ้าหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�ำที่เลือกตั้งให้ด�ำเนินการ
กล่าวโทษหรือด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตัง้ หรือเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ประจ�ำทีเ่ ลือกตัง้ พบการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ใี้ นวันเลือกตัง้ หรือได้รบั แจ้งโดยมีพยานหลักฐาน
อันน่าเชื่อถือ และผู้กระท�ำความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
หรือเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจ�ำทีเ่ ลือกตัง้ มีอำ� นาจจับกุมและควบคุมตัวผูก้ ระท�ำความผิดส่งพนักงาน
สอบสวนด�ำเนินการต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระท�ำความผิดซึ่งหน้า
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
ผู ้ ส มั ค ร ผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ ผู ้ มี ห น้ า ที่ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภั ย ในการเลื อ กตั้ ง
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการ
สอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
มาตรา ๒๙ ในกรณีทมี่ ขี อ้ เท็จจริงปรากฏแก่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ว่าข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา ผูบ้ ริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐกระท�ำการ
ใด ๆ โดยมิชอบด้วยอ�ำนาจหน้าที่อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำ� นาจหรือ
มอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท�ำนั้นได้
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ผอู้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ กรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูอ้ ำ� นวยการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้
กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา

๐
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มาตรา ๓๑ ค่าตอบแทนของกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูอ้ ำ� นวยการ
การเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอ�ำเภอ กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนดตามบัญชี
กฎหมาย
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ค่าตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนดไว้ โดยค�ำนึงถึง
อ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและความแตกต่างของปริมาณงานในการด�ำเนินการเลือกตัง้ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทหรือแต่ละแห่ง
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ ควบคุมการพิมพ์
และจัดส่งบัตรเลือกตั้ง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
หมวด ๔
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๓๓ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ตำ�่ กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
(๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง
วันเลือกตั้ง และ
(๔) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันท�ำให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน
น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
มาตรา ๓๔ บุคคลผูม้ ลี กั ษณะดังต่อไปนีใ้ นวันเลือกตัง้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิเลือกตัง้
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
มาตรา ๓๕ ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ มีหน้าที่
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เว้นแต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งเหตุดังต่อไปนี้ต่อผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้
(๑) เจ็บป่วย ไม่ว่าถึงขนาดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่
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(๒) มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๓) มีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๔) ไม่อยู่ในภูมิลำ� เนาในเวลาเลือกตั้ง
(๕) เหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ท�ำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบในการจัดให้มีการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวันโดยจะจัดส่ง
หนังสือแจ้งเหตุนั้นทางไปรษณีย์ก็ได้ ในการนี้ ให้ผู้อำ� นวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บันทึกเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเก็บหนังสือแจ้งเหตุนั้นไว้เป็น
หลักฐาน
การแจ้งเหตุตามวรรคสอง ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในวันเลือกตั้ง
มาตรา ๓๖ ในกรณีทม่ี ผี มู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ผูใ้ ดไม่ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ โดยมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นท�ำหนังสือแจ้งเหตุดังกล่าวต่อผู้อำ� นวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง และให้นำ� ความในมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่ อ ผู ้ อ� ำ นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ� ำ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง เหตุ
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ทำ� การตรวจสอบหลักฐานการลงคะแนนเลือกตั้ง ถ้าพบว่ามีผู้มาแสดงตนและลงคะแนน
เลือกตั้งแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาว่าจะสมควรมีค�ำสั่งให้เพิกถอนผลการเลือกตั้ง
หรือไม่
มาตรา ๓๗ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ผูใ้ ดไม่ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ โดยมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึง่
หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นเสียสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) สิทธิรอ้ งคัดค้านการเลือกก�ำนันและผูใ้ หญ่บา้ นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(๓) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
(๔) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก�ำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(๕) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
(๖) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีกำ� หนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผู้นั้นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
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มาตรา ๓๘ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งตามมาตรา ๙ ให้ถูกต้องตามความจริง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย
ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอ�ำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน
และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ในกรณีที่ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการจัดท�ำบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความจริง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค�ำสั่ง
ให้แก้ไขหรือถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้
มาตรา ๓๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน
ไม่มชี อื่ อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
เมื่อผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่ง
แล้วให้รบี ตรวจสอบหลักฐาน ถ้าเห็นว่าผูแ้ จ้งหรือผูม้ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านเป็นผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ให้ผอู้ ำ� นวยการ
การเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการเพิม่ ชือ่ ผูน้ น้ั ลงในบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ โดยเร็ว
และแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบ แต่ถ้าเห็นว่าบุคคลผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
เลือกตั้งให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แจ้งหรือเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีค�ำสั่งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและให้แจ้งไปยัง
ผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเร็ว ในการนี้ ให้ผอู้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และแจ้งให้ผู้แจ้ง และเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว
มาตรา ๔๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่ได้ประกาศตาม ๓๘ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อผู้อำ� นวยการการเลือกตั้งประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เพื่อให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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เมื่อผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีชื่อ
อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีค�ำสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งและแจ้งให้ยื่นค�ำร้องและเจ้าบ้านทราบ ถ้าผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันได้รับค�ำร้อง
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีค�ำสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้น�ำความ
ในมาตรา ๓๙ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้าเจ้าบ้านผูใ้ ดเห็นว่าบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ปรากฏชือ่ บุคคลอืน่ ซึง่ มิได้มชี อื่ อยูใ่ นทะเบียน
บ้านของตน เมื่อเจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายน�ำหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีชื่อบุคคล
นัน้ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน ให้ผอู้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือคณะกรรมการประจ�ำ
หน่วยเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มีค�ำสั่งถอนชื่อนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้เจ้าบ้านหรือ
ผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบโดยเร็ว
กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และยื่นค�ำร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งค�ำพิพากษานั้นแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อ�ำนวยการ
การเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๔๒ ในกรณีทมี่ กี ารถอนชือ่ บุคคลใดออกจากบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ตามมาตรา ๓๘
วรรคสอง หรือมาตรา ๔๐ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพิ่มชื่อบุคคลใดลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด
ตามมาตรา ๔๑ ให้ผอู้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แจ้งต่อผูอ้ ำ� นวยการทะเบียนกลาง
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพื่อแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙ ให้ถูกต้องด้วย
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มาตรา ๔๓ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ ใ ดด� ำ เนิ น การย้ า ยบุ ค คลเข้ า มาในทะเบี ย นบ้ า นเพื่ อ ประโยชน์
ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
กรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการ
เลือกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการย้ายโดยมี
เหตุผลอันสมควร
(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน
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(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อาศัยจริง
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน
หมวด ๕
ผู้สมัคร การสมัครรับเลือกตั้ง และตัวแทนผู้สมัคร

มาตรา ๔๔ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ตำ�่ กว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ำรุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึง
ปีที่สมัครรับเลือกตั้ง และ
(๔) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
มาตรา ๔๕ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๔) ต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล
(๕) ได้รบั โทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุกตัง้ แต่สองปีขนึ้ ไป และได้พน้ โทษมายังไม่
ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท
(๖) ต้องค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่ากระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ไม่วา่ จะได้รบั โทษหรือไม่
โดยได้พ้นโทษหรือต้องค�ำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท�ำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) เคยต้องค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ำรวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๙) เคยถูกถอดถอนออกจากต�ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณีมายังไม่ถึงห้าปีนับถึง
วันเลือกตั้ง
(๑๐) อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามมาตรา ๓๗ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา
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(๑๑) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตัง้ สัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มายังไม่ถงึ หนึง่ ปีนบั แต่วนั ที่
คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีคำ� สัง่ อันเนือ่ งมาจากการกระท�ำการโดยไม่สจุ ริตตามพระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาเพือ่ ให้ตนเองหรือผูอ้ นื่ ได้รบั เลือกตัง้ หรือได้รบั
เลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต
(๑๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๓) เป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา หรือเป็นผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๑๔) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำ� แหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ หรือ
เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เป็นกรรมการการเลือกตัง้ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
(๑๗) ลักษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
มาตรา ๔๖ ในการสมัครรับเลือกตัง้ ให้ผสู้ มัครยืน่ ใบสมัครต่อผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การยื่นใบสมัครตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานการสมัครพร้อมกับช�ำระค่าธรรมเนียม
การสมัครตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๗ เมือ่ ผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั ใบสมัครแล้ว
ให้บนั ทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐานและออกใบรับให้แก่ผสู้ มัครในวันนัน้ และให้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร และสอบสวนว่าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ ให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวัน
นับแต่วนั ปิดการรับสมัคร ถ้าผูส้ มัครมีสทิ ธิทจี่ ะสมัครรับเลือกตัง้ ได้ ให้ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้
ไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอ�ำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ที่ท�ำการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งและสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้มีชื่อผู้สมัคร รูปถ่ายผู้สมัคร และหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครที่จะใช้
ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนด
มาตรา ๔๘ เมื่อผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับ
ให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่งแล้ว ผู้สมัครจะถอนการสมัครมิได้และให้ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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มาตรา ๔๙ ผูส้ มัครผูใ้ ดไม่มชี อื่ ในประกาศตามมาตรา ๔๗ ให้มสี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ในการนี้ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีค�ำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยนั้น
เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็ วในการรับ ค�ำ ร้ องและวินิ จฉัย กรณี ตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดด�ำเนินการแทนได้
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้นั้นมีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวันเพื่อให้ถอนชื่อ
ผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้นั้น และให้น�ำความในมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ ให้กำ� หนดหมายเลขประจ�ำตัวผูส้ มัครเรียงตามล�ำดับก่อนหลังในการมายืน่ ใบสมัคร
ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน
เมือ่ ได้กำ� หนดหมายเลขประจ�ำตัวผูส้ มัครตามวรรคหนึง่ แล้วจะเปลีย่ นแปลงหมายเลขประจ�ำตัว
ผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการก�ำหนดหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครและการจับสลาก ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนด
มาตรา ๕๒ ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจ�ำอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนของตนต่อผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก่อนวันเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน
มาตรา ๕๓ ตัวผูแ้ ทนผูส้ มัครต้องอยูใ่ นทีซ่ งึ่ จัดไว้ ณ ทีเ่ ลือกตัง้ ซึง่ สามารถมองเห็นการปฏิบตั งิ านได้
และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งหรือจับต้องบัตรเลือกตั้งหรือกล่าวโต้ตอบกับ
กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง
ตัวแทนผูส้ มัครอาจร้องทักท้วงในเมือ่ เห็นว่ากรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ ปฏิบตั กิ ารไม่ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งจดบันทึกค�ำทักท้วงนั้นไว้
ถ้ า ตั ว แทนผู ้ ส มั ค รกระท� ำ การอั น จะเป็ น อุ ป สรรคแก่ ก ารเลื อ กตั้ ง และกรรมการประจ� ำ
หน่วยเลือกตั้งได้ตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งมีอ�ำนาจสั่งให้ตัวแทนผู้สมัคร
ออกไปจากที่เลือกตั้ง
หมวด ๖
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง
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มาตรา ๕๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดประกาศก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลื อ กตั้ ง ของผู ้ ส มั ค ร ตามเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ก� ำ หนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ�ำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง
จ�ำนวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สิน
ที่บุคคลอื่นได้น�ำมาให้ใช้หรือยกให้ไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู ้ ส มั ค รโดยผู ้ ส มั ค รรั บ รู ้ ห รื อ ยิ น ยอม ในกรณี ที่ น� ำ ทรั พ ย์ สิ น มาให้ ใ ช้ ให้ ค� ำ นวณตามอั ต ราค่ า เช่ า หรื อ
ค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น
บรรดาเงินทีบ่ คุ คลอืน่ ได้ใช้จา่ ยในการโฆษณาหาเสียงเลือกตัง้ ให้ผสู้ มัครและผูส้ มัครได้รบั ทราบ
ถึงการกระท�ำดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นจ�ำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับรู้หรือยินยอมตามวรรคสอง เว้นแต่
ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการกระท�ำเช่นว่านั้นภายใน
สามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระท�ำดังกล่าว ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
ด�ำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
มาตรา ๕๕ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตัง้ ผูส้ มัครต้องยืน่ บัญชีรายรับและ
รายจ่ายในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
เมือ่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดได้รบั บัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึง่ แล้ว
ให้ปดิ ประกาศไว้ ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัด ทีท่ ำ� การองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้
และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
รายละเอียดและวิธกี ารจัดท�ำและรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึง่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๕๖ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่าผู้สมัครผู้ใดใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งเกินจ�ำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดประกาศก�ำหนด ให้คณะ
กรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดท�ำการสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัด
เห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ�ำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ก�ำหนดดังกล่าว ให้แจ้งพนักงานสอบสวน
เพื่อด�ำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และถ้าผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้ง
หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว ให้มีค�ำสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผู้ได้รับ
เลือกตั้งผู้นั้น และให้ด�ำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ส�ำหรับต�ำแหน่งที่ว่าง แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือน
กิจการที่ผู้นั้นได้กระท�ำไปในหน้าที่ก่อนวันประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่
ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใด ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ได้รับ
เลือกตัง้ ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีคำ� สัง่ เพิกถอนผลการเลือกตัง้ ของผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ ผูน้ นั้ และให้ดำ� เนินการ
จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่สำ� หรับต�ำแหน่งที่ว่าง
กฎหมาย
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กรณีทผี่ วู้ า่ ราชการจังหวัดหรือนายอ�ำเภอมีเหตุอนั ควรสงสัยและมีหลักฐานทีน่ า่ เชือ่ ได้วา่ ผูส้ มัคร
ผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ�ำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดประกาศก�ำหนด
ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดเพื่อด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป
มาตรา ๕๗ เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในกรณีอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท�ำการเพื่อจูงใจ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้นการลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่
ผู้สมัครใดด้วยวิธีการดังนี้
(๑) จัดท�ำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(๒) ให้ เสนอให้ หรือ สัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมแก่ชมุ ชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ท�ำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใด
อันเกี่ยวกับผู้สมัครใด
กรณีตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นห้ามมิให้กระท�ำภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
จนถึงวันเลือกตั้ง
การประกาศนโยบายหรือการด�ำเนินการตามแนวทางในการแก้ปญ
ั หาตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องท้องถิน่
ด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม (๑) หรือ (๒)
เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
เพื่อแนะน�ำวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้ผสู้ มัครจัดยานพาหนะน�ำผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไปยังทีเ่ ลือกตัง้ เพือ่ การเลือกตัง้
หรือน�ำกลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจากที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสีย
ค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ
ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน
เลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใด
บทบัญญัติในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๕๙ ห้ามมิให้ผซู้ งึ่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทยเข้ามีสว่ นช่วยเหลือในการเลือกตัง้ หรือกระท�ำการใดๆ
เพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัคร ทั้งนี้ เว้นแต่การกระท�ำนั้น
เป็นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ หรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น
กฎหมาย
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มาตรา ๖๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต�ำแหน่งหน้าที่กระท�ำการใด ๆ อันเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระท�ำตามอ�ำนาจหน้าที่
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอ�ำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระท�ำดังกล่าว ในกรณีจ�ำเป็น
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว
หรือสั่งให้ประจ�ำกระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอ�ำเภอ หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่า
จะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้
เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามวรรคสอง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง อาจมอบอ� ำ นาจให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ� ำ จั ง หวั ด
ด�ำเนินการแทนได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๑ ห้ามมิให้ผู้ใดท�ำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือโทษ
แก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
มาตรา ๖๒ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกตั้งใดแล้ว มิให้
น�ำกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาใช้บงั คับแก่การโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้ง
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งต้องไม่กระท�ำโดยวิธีทา พ่น หรือระบายสีซึ่งข้อความ ภาพ หรือ
รูปรอยใด ๆ หรือโดยวิธีการปิดประกาศ ณ ที่รั้ว ก�ำแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือต้นไม้ บรรดาซึ่ง
เป็นทรัพย์สินของทางราชการ หรือ ณ บริเวณที่เจ้าของผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต เว้นแต่เป็นการปิด
ประกาศ ณ สถานที่ที่กำ� หนดตามมาตรา ๖๓
ในกรณีที่มีการโฆษณาเสียงเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมีอำ� นาจหน้าทีท่ ำ� ลาย
ปกปิด ลบ หรือล้างข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว แต่ในกรณีที่มิใช่ทรัพย์สินของทางราชการเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีอ�ำนาจดังกล่าวเมื่อได้รับค�ำร้องขอจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน
มาตรา ๖๓ เมือ่ ได้มปี ระกาศให้มกี ารเลือกตัง้ ตามมาตรา ๘ ในเขตเลือกตัง้ ใดแล้วให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองก�ำหนดสถานที่
เพื่อปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไว้ตามความจ�ำเป็น
มาตรา ๖๔ เมื่อได้มีประกาศก�ำหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดน�ำสิ่งพิมพ์
แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการด�ำเนินการตามค�ำสั่งของ
ผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้สทิ ธิ
เลือกตั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนด
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ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้งอยู่ก่อนหรือ
ในวันเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งท�ำลาย ปกปิด หรือน�ำออกไป
ไว้นอกที่เลือกตั้ง
หมวด ๗
การลงคะแนนเลือกตั้ง

มาตรา ๖๕ หีบบัตรเลือกตัง้ ให้มลี กั ษณะตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ ก�ำหนดซึง่ ต้องก�ำหนด
ให้สามารถมองเห็นภายในได้ง่าย
มาตรา ๖๖ บัตรเลือกตัง้ ให้เป็นไปตามแบบทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ ก�ำหนดซึง่ ต้องก�ำหนด
ให้มีช่องท�ำเครื่องหมายส�ำหรับผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งด้วย
มาตรา ๖๗ ในวันเลือกตั้งให้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา
๑๕.๐๐ นาฬิกา
มาตรา ๖๘ ก่อนเริ่มเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
นับจ�ำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น และปิดประกาศจ�ำนวนบัตรเลือกตั้งไว้ในที่เปิดเผย
และเมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ซึง่ อยู่ ณ ทีเ่ ลือกตัง้ นัน้ เห็นว่าเป็นหีบบัตรเลือกตัง้ เปล่า และให้ปดิ หีบบัตรเลือกตัง้ ตามวิธกี าร
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนด แล้วให้บันทึกการด�ำเนินการดังกล่าวโดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
สองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในขณะนั้น
มาตรา ๖๙ ในระหว่างเวลาเปิดลงคะแนนเลือกตัง้ ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ซึง่ ประสงค์จะลงคะแนน
เลือกตั้งไปแสดงตนต่อกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง โดยแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือแสดงบัตรหรือ
หลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายอันแสดงตนได้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
บัตรประจ�ำตัวประชาชนที่หมดอายุแล้วให้ใช้แสดงตนตามวรรคหนึ่งได้
เมือ่ กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ ตรวจสอบชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ แล้วให้อา่ นชือ่
และที่อยู่ของผู้นั้นดัง ๆ ถ้าไม่มีผู้ใดทักท้วงให้จดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นหลักฐานตามวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ก�ำหนด แล้วให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ มอบบัตรเลือกตัง้ ให้แก่ผนู้ นั้ เพือ่ ไปลงคะแนนเลือกตัง้
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ในกรณีทมี่ ผี ทู้ กั ท้วงหรือกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ สงสัยว่าผูซ้ งึ่ มาแสดงตนนัน้ มิใช่ผมู้ ชี อื่
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งบันทึกการทักท้วงหรือข้อสงสัยไว้เป็น
หลักฐาน และให้ท�ำการสอบสวนและวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งหรือไม่ แล้วให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งบันทึกค�ำวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว้
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาแสดงตน
เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งบันทึกการใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
มาตรา ๗๑ การลงคะแนนเลือกตั้งให้ท�ำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการอ�ำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือในการลงคะแนน
เลือกตั้งของคนพิการ
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ท�ำเครื่องหมาย
ในช่องไม่ลงคะแนนเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้ง
มาตรา ๗๓ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท�ำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้ง
เพือ่ มิให้ผอู้ นื่ ทราบได้วา่ ลงคะแนนเลือกตัง้ ให้แก่ผสู้ มัครใด แล้วให้นำ� บัตรเลือกตัง้ นัน้ ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตัง้
ด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง และให้น�ำความในมาตรา ๗๑ วรรคสอง มาใช้บังคับกับ
การน�ำบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งของคนพิการด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๗๔ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
ต้องมิให้ผู้ใดเข้าไปในที่เลือกตั้ง เว้นแต่ผู้หน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือผู้ที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น ลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้ผใู้ ดใช้บตั รทีม่ ใิ ช่บตั รเลือกตัง้ ซึง่ กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ มอบให้
ตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม ลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้ามมิให้ผู้ใดน�ำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระท�ำตามอ�ำนาจหน้าที่
มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำการใดๆ เพื่อเป็นที่สังเกตไว้ที่บัตรเลือกตั้ง เว้นแต่เป็น
การกระท�ำตามอ�ำนาจหน้าที่
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มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้ผใู้ ดน�ำบัตรเลือกตัง้ ใส่ในหีบบัตรเลือกตัง้ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๗๓
มาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำการใดๆ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามี
ผู้มาแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดจากความจริง
ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำการใดๆ อันเป็นเหตุให้บัตรเลือกตั้งมีจ�ำนวนผิดจากความจริง
มาตรา ๘๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำการใดๆ โดยไม่มีอ�ำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อขัดขวาง
หรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง
ณ ที่ดังกล่าวภายในก�ำหนดเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา ๘๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้ เพือ่ จูงใจมิให้ไปลงคะแนนเลือกตัง้ หรือกระท�ำการใดๆ เพือ่ มิให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไปลงคะแนนเลือกตัง้
ผูใ้ ดมีบตั รประจ�ำตัวประชาชนของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ผูอ้ นื่ ตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปไว้ในความครอบครอง
โดยไม่มเี หตุอนั สมควรในระหว่างวันประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ ถึงวันถัดจากวันเลือกตัง้ ให้ถอื ว่าผูน้ นั้ กระท�ำการ
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๒ ห้ามมิให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ผูใ้ ดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใดส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใด
มาตรา ๘๓ ในกรณีทกี่ ารลงคะแนนเลือกตัง้ ในหน่วยเลือกตัง้ ใดไม่สามารถกระท�ำได้ เนือ่ งจาก
เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งให้ผู้อ�ำนวยการ
การเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนดที่เลือกตั้งใหม่ในต�ำบลเดียวกันที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจก�ำหนดที่เลือกตั้งใหม่ในต�ำบลเดียวกันและไม่เป็น
การสะดวกที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไปลงคะแนนเลือกตั้งในต�ำบลอื่น ให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ผู้อ�ำนวยการ
การเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัด
จัดให้มกี ารลงคะแนนเลือกตัง้ ใหม่ในหน่วยเลือกตัง้ นัน้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีส่ ามารถจัดให้มกี ารลงคะแนน
เลือกตั้งได้ ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน และรายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
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มาตรา ๘๔ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดจะมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�ำนาจ
ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น
เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้ง
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด จัดให้มี
การลงคะแนนการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศงดการลงคะแนน
เลือกตั้ง ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
มาตรา ๘๕ เมื่อถึงก�ำหนดเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วย
เลือกตั้งประกาศปิดการลงคะแนนเลือกตั้งและงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง แล้วให้ท�ำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง
ที่เหลืออยู่เพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได้ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนด
และกรณีที่ผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิตามมาตรา ๖๙ เหลืออยู่ในที่เลือกตั้งแต่ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะ
กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งจ่ายบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มาแสดงตนนั้นและเมื่อได้ท�ำการลงคะแนนเลือกตั้ง
เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งจัดท�ำรายการเกี่ยวกับจ�ำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด
จ�ำนวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจ�ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แล้วให้กรรมการประจ�ำหน่วย
เลือกตั้งทุกคนลงลายมือชื่อไว้ และประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งทราบ
มาตรา ๘๖ นับแต่เวลาทีไ่ ด้ปดิ หีบบัตรเลือกตัง้ เพือ่ การลงคะแนนเลือกตัง้ ตามมาตรา ๖๘ จนถึง
เวลาทีไ่ ด้เปิดหีบบัตรเลือกตัง้ เพือ่ การนับคะแนนเลือกตัง้ ห้ามมิให้ผใู้ ดซึง่ ไม่มอี ำ� นาจโดยชอบด้วยกฎหมายเปิด
ท�ำลาย ท�ำให้เสียหาย ท�ำให้เปลี่ยนสภาพท�ำให้ไร้ประโยชน์หรือน�ำไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง หรือ
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
มาตรา ๘๖/๑๓ (ยกเลิก)

๓
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มาตรา ๘๖/๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
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หมวด ๘
การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง

มาตรา ๘๗๔ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
ด�ำเนินการนับคะแนนเลือกตัง้ ของแต่ละหน่วยเลือกตัง้ โดยให้กระท�ำ ณ ทีเ่ ลือกตัง้ ของแต่ละหน่วยเลือกตัง้ และ
ให้กระท�ำโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนน
มาตรา ๘๘๕ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและ
รายละเอียดในการนับคะแนนเลือกตัง้ ของคณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๙ ห้ามมิให้ผใู้ ดกระท�ำการใด ๆ เพือ่ ให้บตั รเลือกตัง้ ทีอ่ ยูใ่ นสถานทีน่ บั คะแนนเลือกตัง้
มีจ�ำนวนผิดจากความจริง
มาตรา ๙๐๖ ให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนส�ำหรับบัตรเลือกตั้งที่ได้ท�ำ
เครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนนเลือกตั้งและให้ประกาศจ�ำนวนบัตรดังกล่าวด้วย
ในการนับคะแนนเลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยด้วยเสียงข้างมาก
ว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก และห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนเลือกตั้ง
ไม่ว่ากรณีใด
บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิได้ทำ� เครื่องหมายใดๆ
(๓) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้สมัครคนใด
(๔) บัตรที่ทำ� เครื่องหมายเป็นที่สังเกตตามมาตรา ๗๗
(๕) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก�ำหนด
ให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ สลักหลังในบัตรเสียว่า “เสีย” และให้กรรมการประจ�ำหน่วย
เลือกตั้งลงลายมือชื่อก�ำกับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน
มาตรา ๙๑๗ ห้ามมิให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อ่านบัตรเลือกตั้ง
นับคะแนนเลือกตัง้ หรือรวมคะแนนเลือกตัง้ ให้ผดิ จากความจริง หรือกระท�ำการใดโดยไม่มอี ำ� นาจโดยชอบด้วย
กฎหมายให้บตั รเลือกตัง้ ช�ำรุด เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท�ำการใดแก่บตั รเสียเพือ่ ให้เป็นบัตรเลือกตัง้
ที่ใช้ได้ หรือท�ำรายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริง
๔

มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๘๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
๖
มาตรา ๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
๗
มาตรา ๙๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
๕
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มาตรา ๙๒๘ เมื่อมีการรวมผลการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น จ�ำนวนบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่
ทัง้ หมด จ�ำนวนบัตรเลือกตัง้ ทีใ่ ช้ และจ�ำนวนบัตรเลือกตัง้ ทีเ่ หลือจากการลงคะแนนเลือกตัง้ ทัง้ นี้ ให้กระท�ำโดย
เปิดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตัง้ ต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยทันที เพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น แล้วให้คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตัง้ ของเขตเลือกตัง้ และรายงาน
แสดงผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดโดยเร็ว
การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง วิธีการและ
ระยะเวลาการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๓๙ ถ้าการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท�ำได้ เนื่องจากเกิดจลาจล
อุทกภัย หรือเหตุสดุ วิสยั อย่างอืน่ ให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ ประกาศงดการนับคะแนนส�ำหรับหน่วย
เลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ�ำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
ก�ำหนดวัน และสถานที่นับคะแนนต่อไปโดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง
มาตรา ๙๔ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งไม่ตรงกับรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มี
การนับคะแนนเลือกตัง้ ใหม่ ถ้ายังไม่ตรงกันอีกให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดเพือ่ เสนอ
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาว่าจะสมควรมีค�ำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่
มาตรา ๙๕ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๒ แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดเห็นว่าได้มีการทุจริตในการเลือกตั้งหรือ
การนับคะแนนเลือกตั้ง หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถ้าคณะ
กรรมการการเลือกตัง้ เห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ให้มคี ำ� สัง่ ให้นบั คะแนนเลือกตัง้ ใหม่หรือให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่
เว้นแต่ การทุจริตหรือความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าว หรือการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มิได้เกี่ยวข้องกับ
ผู้ได้รับเลือกตั้งหรือมิได้เป็นเหตุสำ� คัญที่ท�ำให้ผู้นั้นได้รับเลือกตั้ง
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บทบัญญัติตามวรรคสองไม่เป็นการตัดอ�ำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด�ำเนินการ
สืบสวนสอบสวนหรือมีค�ำสั่งตามอ�ำนาจหน้าที่ของตน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
มาตรา ๙๖ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดสืบสวน
สอบสวนแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือ
มีพฤติการณ์ทเี่ ชือ่ ได้วา่ ผูส้ มัครผูใ้ ดก่อให้ผอู้ นื่ กระท�ำ สนับสนุน หรือรูเ้ ห็นเป็นใจให้บคุ คลอืน่ กระท�ำการดังกล่าว
หรือรู้ว่ามีการกระท�ำดังกล่าวแล้วไม่ด�ำเนินการเพื่อระงับการกระท�ำนั้น ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำ
จังหวัดเห็นว่าการกระท�ำนั้นน่าจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดรายงานผลการสืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครที่กระท�ำการเช่นนั้นทุกรายเป็นเวลาหนึ่งปี โดยให้มีผลนับแต่วันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีค�ำสั่ง
ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดอาจตั้ง
คณะอนุกรรมการเพือ่ ช่วยด�ำเนินการเกีย่ วกับการสืบสวนสอบสวนได้ ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการการเลือกตัง้
ก�ำหนด และให้คณะอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนด
ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดว่ามีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืน
ตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการกระท�ำของผู้ใด ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากการกระท�ำนั้น
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ� ำ จั ง หวั ด มี อ� ำ นาจสั่ ง ให้ ผู ้ ส มั ค รผู ้ นั้ น ระงั บ หรื อ ด� ำ เนิ น การใดเพื่ อ แก้ ไ ข
ความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่ก�ำหนด ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นไม่ด�ำเนินการตามค�ำสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุน
การกระท�ำนั้น
มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ต้องมีคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์
เมื่อมีค�ำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครคนใดแล้ว ให้พิจารณาด�ำเนินการให้มีการด�ำเนินคดี
อาญาแก่ผู้สมัครผู้นั้นด้วย
ในกรณีทมี่ คี ำ� สัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ตามมาตรานีภ้ ายหลังวันลงคะแนนและผูส้ มัครทีถ่ กู เพิก
ถอนสิทธิเลือกตัง้ ทีไ่ ด้คะแนนเลือกตัง้ ในล�ำดับทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ นัน้ ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และให้น�ำความในมาตรา ๙๕ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๗ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว หากภายหลัง
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดกระท�ำการใดๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง
หรือการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือมีการ
ฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีคำ� สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ผู้สมัครรับเลือกตัง้ ผู้นั้นมีกำ� หนด
เวลาหนึ่งปี หรือมีค�ำสั่งให้เลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ แต่ต้องสั่ง ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้ง เว้นแต่ความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าว หรือการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มิได้เกี่ยวข้องกับ
ผู้ได้รับเลือกตั้งหรือมิได้เป็นเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้นั้นได้รับเลือกตั้ง
กฎหมาย
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ให้น�ำความในมาตรา ๙๖ มาใช้บังคับกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตามมาตรานี้โดยอนุโลม
มาตรา ๙๘ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ มีคำ� สัง่ ให้นบั คะแนนเลือกตัง้ ใหม่และปรากฏผล
ท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำ� สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเดิมพ้นจากต�ำแหน่งนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือวันที่มีค�ำสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้นั้นได้กระท�ำไปในหน้าที่ก่อนวันประกาศ
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือวันที่มีค�ำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�ำนาจสั่งระงับการกระท�ำใดๆ ของผู้ได้รับเลือกตั้งที่อาจมี
ผลกระทบต่อการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้
ให้ผไู้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ จากการนับคะแนนเลือกตัง้ ใหม่หรือการเลือกตัง้ ใหม่
ด�ำรงต�ำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับเลือกตั้งเดิมซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๙ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ มีคำ� สัง่ ให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ตามมาตรา ๕๖ หรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ผูใ้ ดตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ ให้ผซู้ งึ่ กระท�ำการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖
หรือผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก�ำหนด ซึ่งต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายในการให้มีการเลือกตั้งใหม่
ค่ า เสี ย หายที่ ไ ด้ รั บ ชดใช้ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ต กเป็ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี
การเลือกตั้งใหม่นั้น
มาตรา ๑๐๐ ในกรณีที่มีผู้สมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจ�ำนวนผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมี
ในเขตเลือกตัง้ นัน้ หรือในกรณีทมี่ ผี สู้ มัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ น้อยกว่าหรือเท่ากับจ�ำนวนสมาชิกสภาท้องถิน่
ทีจ่ ะพึงมีในเขตเลือกตัง้ นัน้ ผูส้ มัครจะได้รบั เลือกตัง้ ต่อเมือ่ ได้คะแนนเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจ�ำนวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละสิบของจ�ำนวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือ
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยังขาดอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นน้อยกว่าจ�ำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
ทีจ่ ะพึงมีในเขตเลือกตัง้ นัน้ และมิได้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ ทีย่ งั ขาดอยูต่ ามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ครบจ�ำนวน
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มาตรา ๑๐๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๐ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนน
เลือกตั้งมากที่สุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ส�ำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง แต่ในเขตเลือกตั้ง
ทีม่ กี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้มากกว่าหนึง่ คน ให้ผสู้ มัครซึง่ ได้คะแนนเลือกตัง้ มากทีส่ ดุ เรียงตามล�ำดับ
ลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจ�ำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
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ในกรณีทมี่ ผี สู้ มัครได้คะแนนเลือกตัง้ เท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงล�ำดับผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้
ได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้ผู้รับเลือกตั้งครบจ�ำนวนที่จะพึงมี
ในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งต้องกระท�ำต่อหน้าผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก�ำหนด
หมวด ๙
การคัดค้านการเลือกตั้ง

มาตรา ๑๐๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใดแล้ว
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�ำเภอในเขตเลือกตั้งนั้นเห็นว่า
การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ถูกต้อง
ให้มีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้ง
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคั ด ค้ า นการเลื อ กตั้ ง หรื อ การนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง
คณะกรรมการการเลือกตัง้ อาจก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการคัดค้านการเลือกตัง้ หรือการนับคะแนน
เลือกตั้งได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับค�ำร้องคัดค้านการเลือกตั้งและพิจารณา
แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีกรณีการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่เชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีค�ำสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่ความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม หรือ
การฝ่าฝืนดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือมิได้เป็นเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้นั้นได้รับเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค�ำสั่งยกค�ำร้องคัดค้าน
ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ พิจารณาค�ำร้องคัดค้านตามวรรคหนึง่ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องคัดค้าน ในกรณีจำ� เป็นอาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
ให้น�ำมาตรา ๙๘ มาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค�ำสั่งให้นับคะแนน
เลือกตั้งใหม่หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๔ การพิจารณาค�ำร้องคัดค้านการเลือกตัง้ ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ด�ำเนินการ
ไต่สวนและแสวงหาหลักฐานทัง้ ปวงเพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริง ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้
ก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ในการพิจ ารณาตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการการเลื อกตั้ งมี อ� ำ นาจสั่ งให้ ห น่ วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือบุคคลใดมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือมาให้ถ้อยค�ำ หรือส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาและมีอ�ำนาจขอให้ศาลส่งเอกสาร
หลักฐานและพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
หมวด ๑๐
การควบคุมการเลือกตั้ง

มาตรา ๑๐๕ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมและด�ำเนินการจัดให้มี
การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๑๐๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำ
จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ด�ำเนินการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัด
หรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐผูไ้ ด้รบั มอบหมายตามวรรคหนึง่ ให้ชดั เจน โดยคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัด
หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผู้ได้รับมอบหมายต้องด�ำเนินการภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้งบุคคลอื่น
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ได้
การมอบอ� ำ นาจตามวรรคหนึ่ ง ไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ้ น จากหน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เห็ น ว่ า การด� ำ เนิ น การหรื อ
การสัง่ การใดของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดหรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐผูไ้ ด้รบั มอบหมายมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเทีย่ งธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอำ� นาจสัง่ ยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงแก้ไขการด�ำเนินการ
หรือการสั่งการนั้นได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้กรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผู้ได้รับมอบหมายมีอำ� นาจเข้าไปในที่เลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๗ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดหรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐผูไ้ ด้รบั
มอบหมายตามมาตรา ๑๐๖ เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือผูอ้ ำ� นวยการ
การเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กระท�ำการไปในทางทีอ่ าจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตัง้
หรืออาจท�ำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำตักเตือนที่ได้ให้ไว้
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ ในกรณีจำ� เป็น คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่
อื่นของรัฐผู้ได้รับมอบหมายอาจมีค�ำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุติหรือระงับการกระท�ำดังกล่าวไว้ชั่วคราวได้
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เมือ่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้รบั รายงานตามวรรคหนึง่ แล้ว ถ้าเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว
หรือเมื่อเหตุตามวรรคหนึ่งปรากฏแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�ำนาจสั่ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งบุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ แต่งตัง้ บุคคลอืน่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามวรรคสอง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอ�ำนวยความสะดวกแก่บุคคลซึ่งได้รับ
แต่งตั้ง และให้บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งมีอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่าการเลือกตั้ง
จะเสร็จสิ้น
มาตรา ๑๐๘ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ มีคำ� สัง่ ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่
ความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นสมควรให้มีการด�ำเนินการ
ทางวินัยด้วยให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ เพือ่ ด�ำเนินการทางวินยั ในการนี้ ให้ใช้ขอ้ เท็จจริง
ที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณาด�ำเนินการทางวินัย
หมวด ๑๑
บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๑๐๙ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวก
โดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณีต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๐ เจ้าพนักงานผู้ด�ำเนินการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�ำ
ที่เลือกตั้งผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
ด�ำเนินการทางวินัยด้วย
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มาตรา ๑๑๑ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดแจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๔ ผูใ้ ดกระท�ำการอันเป็นเท็จ เพือ่ ให้ผอู้ นื่ เข้าใจผิดว่าผูส้ มัครผูใ้ ดกระท�ำการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำ� หนดห้าปี
ถ้าการกระท�ำตามวรรคหนึง่ เป็นการกลัน่ แกล้งให้ผสู้ มัครนัน้ ถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตัง้ หรือ
เพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำ� หนดสิบปี
ถ้ า การกระท� ำ ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น การแจ้ ง หรื อ ให้ ถ ้ อ ยค� ำ ต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และสั่งให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำ� หนดยี่สิบปี
ถ้าการกระท�ำตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นการกระท�ำ หรือก่อให้ผอู้ นื่ กระท�ำสนับสนุนหรือ
รู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท�ำการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา ๑๑๕ กรรมการการเลือกตัง้ กรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัด กรรมการการเลือกตัง้
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
หรือกระท�ำการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือกระท�ำการหรือละเว้นกระท�ำการ
โดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำ� หนดสิบปี
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระท�ำการตามหน้าที่โดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา
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มาตรา ๑๑๖ ผูส้ มัครผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ ห้าปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับเป็นจ�ำนวนสามเท่าของจ�ำนวนเงินที่เกินจ�ำนวน
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดประกาศก�ำหนด แล้วแต่จ�ำนวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�ำหนดห้าปี
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มาตรา ๑๑๗ ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง
ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�ำหนดห้าปี
ถ้าข้อความในบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง เป็นเท็จผู้ได้รับ
เลือกตั้งต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�ำหนดห้าปี
มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๑
ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก�ำหนดสิบปี
มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�ำหนดห้าปี
มาตรา ๑๒๐ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๙ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือปรับแห่งละหนึ่งพันบาท แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่ากัน หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ค่าปรับตามวรรคหนึง่ ให้นำ� ส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีค่ วามผิดได้เกิดขึน้
เพื่อใช้ในการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น
มาตรา ๑๒๓ ผู้ใดจงใจกระท�ำด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งช�ำรุดหรือเสียหายหรือ
ให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�ำหนดห้าปี
ถ้าผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด�ำเนินการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ สิบปี และปรับตัง้ แต่สองหมืน่ บาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกำ� หนด
สิบปี
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มาตรา ๑๒๔ ในระหว่างเวลาเปิดลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งผู้ใดเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนเลือกตั้งหรือ
ยังไม่มาลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๕๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘๖ หรือจงใจขัดขวางมิให้มีการ
ส่งหีบบัตรเลือกตัง้ หรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ เพือ่ ให้การส่งหีบบัตรเลือกตัง้ ล่าช้า ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่
หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�ำหนดสิบปี
มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ หรือ
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�ำหนดห้าปี
มาตรา ๑๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�ำหนดสิบปี
มาตรา ๑๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ถ้าได้แจ้งถึงการกระท�ำดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
มาตรา ๑๒๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ�ำนวยการ
การเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดขาย จ�ำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่าง
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�ำหนดห้าปี
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มาตรา ๑๓๒ ผูใ้ ดบังคับ ขูเ่ ข็ญ ขัดขวาง หน่วงเหนีย่ ว หรือกระท�ำด้วยประการใดๆ อันเป็นการ
ท�ำให้ผอู้ นื่ เสียสิทธิหรือไม่สามารถไปสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ได้ตอ้ งระวางโทษจ�ำคุก
ตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ ห้าปี และปรับตัง้ แต่สองหมืน่ บาทถึงหนึง่ แสนบาท และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกำ� หนด
ห้าปี
มาตรา ๑๓๓ สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูใ้ ดได้รบั เลือกจากสมาชิกสภาท้องถิน่ ด้วยกันให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยไม่สจุ ริตและเทีย่ งธรรม เนือ่ งจาก
มีหลักฐานเชื่อได้ว่าตนเองได้กระท�ำหรือก่อให้ผู้อื่นกระท�ำ สนับสนุนหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่น
กระท�ำการให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้ใดเพื่อจูงใจให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นลงคะแนนเสียงเลือกตนเป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
งดเว้นการลงคะแนนเสียงเพือ่ ให้ตนได้รบั เลือกเป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ผูใ้ ดเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนน
เลือกผู้บริหารท้องถิ่น ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�ำหนดสิบปี
มาตรา ๑๓๔ ผูใ้ ดกระท�ำ หรือก่อให้ผอู้ นื่ กระท�ำ หรือสนับสนุนการให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อนื่ ใดเพือ่ จูงใจให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ลงคะแนนเสียงหรืองดเว้นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกลั่นแกล้ง
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ เพื่อมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�ำหนดสิบปี
มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขต
เลือกตัง้ ใด ให้ถอื ว่าคณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือผูส้ มัครในเขตเลือกตัง้ นัน้ เป็นผูเ้ สียหายตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๓๖ ในกรณีที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้ว ให้บรรดาบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ยังไม่ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเภทนั้นที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังมีสมาชิกสภาท้องถิ่นด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นนั้นยังคงด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดการด�ำรงต�ำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นทั้งคณะ
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(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดทีม่ กี ารเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ โดยตรงและยังมีผบู้ ริหาร
ท้องถิ่นด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดการด�ำรงต�ำแหน่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้น
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็นการทัว่ ไปอยูแ่ ล้วก่อนพระราชกฤษฎีกาใช้บงั คับและยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดำ� เนินการ
ต่อไปได้ และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งคงด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปจนกว่า
การด�ำรงต�ำแหน่งจะสิ้นสุดลง
(๔) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีการเลือกตั้งแทนต�ำแหน่งที่ว่างส�ำหรับสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่ยังคงอยู่ในวาระตาม (๑) หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปตาม (๓) โดยให้
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้เช่นเดียวกับผู้ที่ตนด�ำรงต�ำแหน่งแทน
ในระหว่างทีย่ งั ไม่นำ� บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ มี้ าใช้บงั คับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้น�ำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไป
จนกว่าจะสิ้นเหตุตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี และให้นำ� บทบัญญัตินี้มาใช้กับการเลือกตั้งทั่วไป
ในครั้งถัดไป
ในกรณีที่ยังคงใช้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกา ให้บรรดาอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�ำเภอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ดังกล่าว เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้ ในการนีค้ ณะกรรมการการเลือกตัง้ อาจสัง่ เปลีย่ นแปลง
หรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นแทนก็ได้
มาตรา ๑๓๗ ในกรณีทมี่ พี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัตนิ แี้ ก่การเลือกตัง้ สมาชิก
สภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประเภทใดแล้ว ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ใดในประเภทนั้นยังมีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ แต่มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เหลือไม่ถึงหกสิบวัน ให้เริ่มนับระยะเวลาตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ
เป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๑๔๔ วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและด�ำเนินการจัดหรือจัดให้มี
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรมประกอบกับมาตรา ๒๘๕
วรรคเจ็ด บัญญัติให้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
สมควรให้ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๑
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั งคั บ เมื่ อพ้ น ก�ำหนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั นประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดได้ดำ� เนินการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นโดยมีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด�ำเนินการต่อไปโดยยังไม่น�ำวิธีการนับคะแนนการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควรก� ำ หนดให้ มี
การนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง
รวมกัน ณ สถานที่นับคะแนนเดียวกันตามวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน อันจะเป็นผลให้การเลือกตัง้ เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๒
เรือ่ ง อ�ำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ๑๒
ข้อ ๑ ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใด
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง

๑๑
๑๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๑ ก/หน้า ๑/๕ มกราคม ๒๕๔๗
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๐๕ ก/หน้า ๒๖/๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
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ข้อ ๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งตามข้อ ๑ แล้วหากภายหลัง
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งตามข้อ ๑ ผู้ใดกระท�ำการใดๆ โดยไม่สุจริตหรือกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้ตนเองได้รับการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีค�ำสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
ของผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ ผูน้ นั้ มีกำ� หนดเวลาหนึง่ ปีและด�ำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่การกระท�ำนั้น
มิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการเลือกตั้ง
ข้อ ๓ บรรดาบทบัญญัติใดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้บทบัญญัติในประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ที่ด�ำเนินการก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับด้วย โดยก�ำหนดเวลาสามสิบวันตามข้อ ๑ ให้นับตั้งแต่วันที่
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔๑๓
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด�ำเนินการต่อไป
โดยยังไม่นำ� วิธีการนับคะแนนการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดโดยมีเจตนารมณ์ก�ำหนดเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไว้ให้การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง และให้ส่งผล
การนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้งเพื่อนับค�ำแนนรวม ดังนั้น ในการนับคะแนน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นควรก�ำหนดให้มีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว
ส่งผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนรวม เพื่อความรวดเร็วในการ
นับคะแนน และเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการนับคะแนนการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และความถูกต้องของการนับคะแนนอันจะเป็นผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม จึงจ�ำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑๓
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พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัตท
ิ ้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ใหเว้ ณ วันที่ ๑๐ ดุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลป้จจุบัน

พระ บาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า

โดยที'เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสษ่อข้อบัญญัตท
ิ ้องถิ่น

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

แนะน่าและยินยอมของรัฐสภา
ให้ตราพระราชบัญญัตข
ิ ึ้นไว่โดยคํา

ด้งต่อไปนี้

มาตรา ๑

พระราชบัญญัติ นเี้ รียก ว่า

“พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒'’

ี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด จากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัตินให้

มาตรา ๓

ในพระราชบัญญัตน
ิ ี้

เป็นด้นไป

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า

เทศบาล

เมืองพัทยา

กรุงเทพมหานคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตําบลและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที,มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

“ประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า บุคคลผูท
หน้า ที,ประธานของ สภาท้องถิ่นใน องค์กร
้ ํา
ปกครองส่วนท้องถิ่นที,มีการเข้าชื่อเสนอให้สภาท้องถิ่นนั้นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ิ ้องถิ่น” หมายความว่า
“ข้อบัญญัตท

นิติบัญญัตขิ อง องค์กรปกครอง
กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ

ี ฎหมายจัดตั้งขึ้น
ส่วนท้องถิ่นที่มก
“ผู้มส
ี ิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสท
ิ ธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที,มีการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นพิจารณา

®

ราชกิจจานุเบกพา เล่ม ๑๑๖/ ตอนที่ ©๐๔ ก/หน้า ๑/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒
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มาตรา ๔

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใด มีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่ง

ของจํานวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าซื่อร้องขอต่อประธาน สภาท้อง ถิ่น

เพื่อดําเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้

การให้สภา ท้อง ถิ่นพิ จาร ณา
คํา
ร้อง ขอ ให้ ประธาน สภา ท้อง ถิ่น ดําเนิน
ออกข้อบัญญัตท
ิ ้องถิ่น ต้องมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้
มาตรา ๕

บัตรประจํตัาว ประชาชน
ซื่อ ที่ อยู่ และ ลาย มือซื่อของผูเ้ ข้าซื่อทุก คน พร้อมทั้ง สําเนา
บัตรประจํตัาวประชาชนทีห
่ มดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มรี ูปถ่ายสามารถแสดงตนได้
(๑)

(๒) ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่ง ต้อง มีข้อกําหนด
ทช
ี่ ัดเจนเพียงพอได้ว่ามีความประสงค์จะตรา

ข้อบัญญัตท
ิ ้องถิ่นในเรื่องใดที่อยูไนอํานาจ
หน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ในการนีอ้ าจมีสรุปสาระสําคัญ

และคําซี
แจงความ
้
ิ ้องถิ่นทีเ่ สนอให้เพียงพอ
หลักการในแต่ละข้อกําหนดของร่างข้อบัญญัตท
มุ่งหมายของการกําหนด

่ ําหนดไว่ในแต่ละข้อกําหนด
ทีจ่ ะเข้าใจเหตุผลทีก
ด้วยก็ได้
(๓) รายซื่อ ผูแ
ดําเนินกิจการทีเ่ กี่ยวข้อง กับ การเสนอและ
้ ทนของ ผูเ้ ข้าซื่อ ที่จะ มี อํานาจ

การพิจารณาข้อบัญญัตท
ิ ้องถิ่น

(๔) ดํา
รับรองของผูแ้ ทนของผูเ้ ข้าซื่อตาม (๓) ว่า ผูเ้ ข้าซื่อ ทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือก ตั้ง

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผูร่้ วมลงซื่อด้วยตนเอง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผูI้ ดร่วมลงซื่อในการเข้าซื่อตังกล่าวโดยถูกต้อง

ิ แี้ ล้ว
ตามพระราชบัญญัตน
มาตรา ๖

ให้ถือว่าการเข้าซื่อนั้น มีผลสมบูรณ์และจะถอนการเข้าซื่อในภายหลังอีก มิได้

เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับดํา
ร้องตามมาตรา ๕

แล้ว ให้ประธานสภาท้อง ถิ่น

ตรวจสอบความครบล้วนของเอกสารตังกล่าว ล้าเห็นว่าครบล้วนแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการปิดประกาศ
รายซื่อผูเ้ ข้าซื่อตังกล่าวไว้ ณ ทีท
การของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเขตชุมชนหนาแน่นใน เขต
่ ํา
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นนั้น

ใน กรณี ที่ผใู้ ด มีซื่อเป็นผูเ้ ข้าซื่อด้ง กล่าว ตามประกาศใน วรรค หนึ่งโดย มีได้ร่วมเข้าซื่อด้วย
ให้ผน
ร้องคัดด้านต่อประธานสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ประธาน สภาท้องถิ่นแต่งตั้ง
ู้ ั้น มีสิทธิยื่นดํา

เพื่อ'ไห้ยีดฆ่า

ซื่อตนเองออกจากบัญชีรายซื่อผูเ้ ข้าซื่อด้งกล่าวได้ภายในยี่สิบวันนับแต่วันปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง
เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาคัดด้านตามวรรคสองแล้ว

ี ารคัดด้าน
ให้ถือว่ารายซื่อของผูเ้ ข้าซื่อทีไ่ ม่มก

เป็นรายซื่อทีถ่ ูกต้อง และล้ามีจํานวนครบตามมาตรา ๔ ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้สภาท้องถิ่นดําเนินการพิจารณา
ออกข้อบัญญัตท
ิ ้องถิ่นต่อไป แต่ล้ามีจํานวนไม่ครบตามมาตรา ๔ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจํงให้
ของผูเ้ ข้าซื่อ
่ ผูแทน
้
ตามมาตรา ๕ (๓) ทราบเพื่อดําเนินการจัดให้มก
ี ารเข้าซื่อเพิ่มเติมให้ครบตามมาตรา ๔ ภายใน สามสิบวัน
ล้าพ้นกําหนด
ระยะเวลาด้งกล่าวมิได้เสนอการเข้าซื่อจนครบจํานวนให้ประธานสภาท้องถิ่นจําหน่ายเรื่อง

การพิจารณา ออกข้อบัญญัติ ท้อง ถิ่น ที่มีการเข้าซื่อเสนอ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม

ของสภาทองถนนน
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าารใดโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสท
ผาตรา ๗ ผูใ้ ดกระทํก
ิ ธิเลือกตั้ง
ิ ้องถิ่น หรือขัดขวางการดําเนินการเข้าซื่อ
ในองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นใดสามารถใซลืทธิเข้าซื่อเสนอข้อบัญญัตท

จําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่

เสนอกฎหมายในองค์กรปกครอง ส่วน ห้องถิ่นนั้น ด้องระวางโทษ

ทั้งปรับ
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
มาตรา ๘

ิ ี้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตน

ผูรั้ บสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที,มาตรา ๒๘๗ ของรัฐธรรมนูญ
ิ ห้ราษฎรผู้มีสท
แห่งราช อาณาจักรไทย บัญญัตใ
ิ ธิเลือกตั้งใน องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นใดจํานวนไม,น้อยกว่า
หมายเหตุ ะ-

กึ่ง หนึ่งของจํานวน
ผู้มีสิทธิเลือก ตั้งใน องค์กรปกครอง ส่วน ห้อง ถิ่น นั้น มี สิทธิ เข้าซื่อเพื่อให้สภา ห้อง ถิ่น
ิ ้องถิ่นได้ และเนื่องจากมาตรา ๒๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติ
พิจารณาออกข้อบัญญัตห

ให้หลัก เกณฑ์และวิธีการเข้าซื่อรวมทั้งการตรวจสอบให้เป็นไปตามที่กฎหมาย บัญญัติ

จึงจําเป็นด้อง ตรา

พระราชบัญญัตน
ิ ี้
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พระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พ.ศ. ๒๕๓๙

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลป้จจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดย ที,สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
จึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

แนะ น่าและยินยอมของรัฐสภา
ให้ตราพระราชบัญญัตข
ิ ึ้นไว่โดยคํา

ดังต่อไปนี้
มาตรา

๑

พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติความรับผิด ทาง ละเมิดของ เจ้าหน้าที่

พ.ศ. ๒๕๓๙”

มาตรา ๒๑

พระราชบัญญัติ นให้
ี้ ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓

บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับได ๆ ในส่วนที่มบ
ี ัญญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตน
ิ ี้

เป็นด้นไป

หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ให่ใช้พระราชบัญญัตินแี้ ทน
มาตรา ๔

ในพระราชบัญญัตินี้

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ช้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

หรือผูป้ ฏิบัตงิ านประเภทอื่น ไม,ว่าจะเป็น

การแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการทีเ่ รียกซื่ออย่างอื่นและ

มีฐานะ เป็นกรม ราชการส่วน ภูมิภาค ราชการส่วนท้อง ถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติ หรือ
พระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนด
ให้เป็น หน่วยงาน

ของรัฐตามพระราชบัญญัตินดี้ ้วย

๐
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มาตรา ๕

หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิด ต่อผูเ้ สีย หายในผลแห่งละเมิด ที,เจ้าหน้าที่ของ ตน

ในการปฏิบัตห
ไต้กระทํา
ิ น้าที่ ในกรณีนี้ผเู้ สียหาย อาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวไดโดยตรงแด,จะฟ้องเจ้าหน้าที่

ไมใต้
่ ึ่งไม,ไต้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลัง
ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าทีซ

เป็นหน่วยงานของรัฐทีต่ ้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖

ในการปฏิบัตห
ละเมิดของเจ้าหน้าที่มใิ ช่การกระทํา
ถ้าการกระทํา
ิ น้าที่ เจ้าหน้าที่

ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว

ในกรณีนี้ผเู้ สียหาย อาจฟ้องเจ้าหน้าทีไ่ ต่โดยตรง

แต่จะฟ้องหน่วยงาน

ของรัฐไม่ไต้
มาตรา ๗
ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด

ในคดีที่ผเู้ สียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องทีเ่ จ้าหน้าที่

หรือในคดีที่ผเู้ สียหายฟ้องเจ้าหน้าทีถ่ ้าเจ้าหน้าทีเ่ ห็นว่าเป็นเรื่องทีห่ น่วยงานของรัฐ

่ ังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาลทีพ่ ิจารณาคดีนั้นอยูเ่ รียกเจ้าหน้าที่
ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีด

หรือหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี

คู,

เข้ามาเป็น ความในคดี

่ ถ
ี่ ูกฟ้องมิใช่ผต
ี่ น่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีท
ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะ เหตุทห
ู้ ้องรับผิด

่ ำพิพากษานั้นกึงทีส่ ุด
ให่ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ตอ้ งรับผิดซึ่งมิไต้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปอึงหกเดือนนับแต่วันทีค
มาตรา ๘

ละเมิดของเจ้าหน้าที่

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก,ผูเ้ สียหายเพื่อการ

ละเมิดซดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
่ ท
ให้หน่วยงานของรัฐ มีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าทีผ
ู้ ํา

แก,หน่วยงานของรัฐไต้ ถ้าเจ้าหน้าทีไ่ ต้กระทําการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ซดใช้ค่าสินไหมทด แทนตามวรรคหนึ่งจะ มีไต้เพียงใดให้คํานึองึงระดับความร้ายแรง

าละความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑํโดยมิต้องให่ใช้เต็มจํานวนของความเสียหายก็ไต้
แห่งการกระทํแ
ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงาน
ส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

ในกรณีทกี่ ารละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าทีห่ ลายคน มิให้น่าหลักเรื่องลูกหนีร่้ วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่
แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

มาตรา ๙

ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีไ่ ต่ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก'ผูเ้ สียหาย

สิทธิที,จะ

ี ําหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันทีห
่ น่วยงานของรัฐหรือ
เรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก,ตนให้มก
เจ้าหน้าทีไ่ ต่ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก,ผูเ้ สียหาย

ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
๑๐ ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีเ่ ป็นผูก
้ ระทํา
ในการปฏิบัตห
ของรัฐที่ผนู้ ั้นอยูใน
ิ น้าทีก่ ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่
่ ส์งกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทํา
่ บง์ดับตามบทบัญญัติ
ให้นํา
บทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้'บง์ ดับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใซ่การกระทํใานการปฏิบัตห
ิ น้าทีให้
มาตรา

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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สิทธิเรียกร้อง ค่า สินไหมทด แทนจาก เจ้า หน้าที่ทั้ง สอง ประการตามวรรค หนึ่ง ให้มี กําหนด

อายุความสองปีนับแต่วันทีห่ น่วยงานของรัฐรูถ้ ึงการละเมิดและรูต้ ัวเจ้าหน้าที่ ผูจ้ ะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
่ นู้ ั้นไม,ต้องรับผิด แด,กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด
และกรณีทห
ี่ น่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าทีผ
ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนด
อายุความหนึ่งปีนับแต่วันทีห่ น่วยงานของรัฐมีค่าสั่งตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผเู้ สียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดตามมาตรา ๕ ผูเ้ สียหาย

ความเสียหายทีเ่ กิดแก,ตนก็ได้ ในการนี้
จะยื่นค่าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาซดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับ
หน่วยงานของรัฐ ต้องออกใบรับค่าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและ พิจารณาค่าขอ นั้นโดยไม่ชักช้า

เมื่อหน่วยงาน

ของรัฐ มีคํา
สั่งเซ่นใดแล้วหากผูเ้ สียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มสี ิทธิร้องทุกข์

่ นได้รับ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีต
แจงผลการวินิจฉัย

ฃอทีไ่ ด้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคํา

นั้นจะต้องรายงานปีญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกํากับ
หากเรื่องใดไม,อาจพิจารณาได้ทันในกําหนด

หรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัตขิ ยายระยะเวลา ออกไปได้

แต่รัฐมนตรีดังกล่าว

จะพิจารณาอนุมัตใิ ห้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

่ น่วยงานของรัฐไดใช้ไห้แก'
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจ้า หน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทด แทน ทีห

่ นัู้ ้นได้กระทํา
ละเมิด
่ ้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าทีผ
ผูเสี
้ ยหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที,เจ้าหน้าทีต

คําสั่งเรียกให้

ออก
ต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายมีอํานาจ

่ นู้ ั้นซ่าระเงินดังกล่าวภายในเวลาทีก่ ําหนด
เจ้าหน้าทีผ

่ ึ่งต้องรับผิดตามมาตรา ๘ และ
มาตรา ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มรี ะเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าทีซ

๑๐

มาตรา

งึงรายได้ ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ
สามารถผ่อนชําระเงินทีจ่ ะต้องรับผิดนั้นได้โดยคํานึถ

และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย

มาตรา ๑๔ เมื่อได้มกี ารจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ตามมาตรา

๑๑ ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
มาตรา ๑๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรั้ บสนองพระบรมราชโองการ

บรรหาร ศิลปอาชา

นายกรัฐมนตรี
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่ ําเนินกิจการต่าง ๆ
หมายเหตุ ะ- เหตุผลใน การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจ้าหน้าทีด
ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม, การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ ในกรณีทป
ี่ ฏิบัตงิ านในหน้าทีแ่ ละเกิดความเสียหาย แก,เอกซนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยํจงเป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเช้าใจผิดว่า เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องรับผิด

ในการกระทํตา่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการทีท
่ ําไปทําให้หาภ่ยงานของรัฐต้องรัชผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใด

นั้น ทั้งทีบ่ างกรณีเกิดขึ้นโดยความไม,ตั้งใจหรือความผิดพลาด
ก็ จะมีการฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าทีเ่ ต็มจํานวน

เพียงเล็กน้อยในการปฏิบัตห
ิ น้าที่ นอกจากนั้น ยังมีการน่าหลักเรื่องลูกหนีร่้ วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ

าองเจ้าหน้าทีผ่ ูอื่นด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะไต้เงินครบโดยไม,คํานึถงึง
ให้เจ้าหน้าทีต
่ ้องร่วมรับผิดในการกระทํข
ความเป็นธรรมทีจ่ ะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก’เจ้าหน้าทีแ่ ละยังเป็นการบั่นทอน

กําลัขงวัญในการทํางานของเจ้าหน้าทีด่ ้วย จนบางครั้งกลายเป็นป้ญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าทีไ่ ม,กล้าตัดสินใจ

ดําเนินงานเท่าทีค่ วร เพราะเกรงความรับผิดชอบทีจ่ ะเกิดแก,ตน อนึ่ง การให้คุณให้๒ษแก,เจ้าหน้าทีเ่ พื่อควบคุม

การทํางานของเจ้าหน้าทีย่ ัง มีวิธกี ารในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับ
ดูแลอีก ส่วนหนึ่ง
่ ้องรับผิด
ให้เจ้าหน้าทีต
่ ํา
อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าทีท
การใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยูแ่ ล้ว ตังนั้น จึงสมควรกําหนด
ทางละเมิดในการปฏิบัตงิ านในหน้าทีเ่ ฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือ

หลักลูกหนีร้ ่วมมาใช้บังคับ
ประมาทเลินเล่ออย่างร่ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นํา
ิ ี้
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของรัฐ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน

กฎหมาย
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ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙

โดยที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึ้น
และกฎหมายดังกล่าวมีหลักการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทาง
ปฏิบัติในเรื่องความรับผิดทางแพ่งที่ทางราชการถือปฏิบัติในปัจจุบัน โดยได้แยกความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ออกเป็นเหตุที่เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่และที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเมื่อมีความเสียหาย
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องรับภาระชดใช้ค่าเสียหายไปก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะรับผิดชดใช้คา่ เสียหายต่อหน่วยงานของรัฐเพียงใดนัน้ ให้ไปไล่เบีย้ ต่อไปในภายหลัง โดยจะยึดหลักว่า
จะเรียกเอาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เท่านั้น นอกจากนี้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถผ่อนช�ำระ
ค่าสินไหมทดแทนได้โดยค�ำนึงถึงรายได้ ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณี
ประกอบด้วย ส�ำหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องถูกฟ้องและ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นการส่วนตัวโดยไม่เกี่ยวกับทางราชการ สมควรวางระเบียบก�ำหนดหลักเกณฑ์
การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีใ่ ห้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัตคิ วามรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙”
ข้อ ๒๑ ระเบียบให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง ซึ่งออกตามมติคณะรัฐมนตรีโดย
หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน ที่ นว ๑๕๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๓
(๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ๑๓๕๘๒, ๑๓๕๘๓ (บคร)./๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๐๔
(๓) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๘/๖๔๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๙
(๔) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๘/๑๐๒๘๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๑๖
(๕) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๘/ว.๒๗๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๕
(๖) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๒๑๗๓๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘
๑
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(๗) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๑๔/๒๓๐๒ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๒๙
(๘) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๑๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๐
(๙) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๕๒๓๓๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๐
(๑๐) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๑๔/๕๙๗๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
(๑๑) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๒๓๒๒๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๑
(๑๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๖๓๑๑๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๑
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือ มติคณะรัฐมนตรีอนื่ ใดในส่วนทีก่ ำ� หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูป้ ฏิบตั งิ านประเภทอืน่ ไม่วา่ จะเป็น
การแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด บรรดาซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือถูกสั่งให้ปฏิบัติหน่วยงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
“ผู้แต่งตั้ง” หมายความว่า ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
“ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอย่างใด ๆ แต่ไม่รวมถึง
การออกค�ำสั่งหรือกฎ
ข้อ ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
กรณีเจ้าหน้าที่กระท�ำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๖ ในหมวดนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๗ เมือ่ เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา
โดยไม่ชักช้า และให้มีการรายงานตามล�ำดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
ข้อ ๘ เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ�ำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้
กฎหมาย
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คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้มจี ำ� นวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตัง้ จากเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้นหรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร
กระทรวงการคลังอาจประกาศก�ำหนดว่าในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าความเสียหาย
ตั้งแต่จำ� นวนเท่าใด จะให้มีผู้แทนของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ก�ำหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการ
ไว้ด้วย
ข้อ ๙ ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งท�ำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
อีกแห่งหนึง่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ำ� ให้เกิดความเสียหายแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา และให้มกี ารรายงานตามล�ำดับชัน้ จนถึง
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด เว้นแต่
(๑) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทำ� ให้เกิดความเสียหายเป็นรัฐมนตรี ให้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรี
(๒) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำให้เกิดความเสียหายเป็นกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐแห่งใด ให้แจ้งต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
(๓) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด
ให้แจ้งต่อกระทรวงการคลัง
(๔) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาและมิใช่ผู้ปฏิบัติงาน
ในราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งต่อผู้มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล ผู้แต่งตั้งตน
หรือผู้ซึ่งสั่งให้ตนปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๑๐ ในกรณีความเสียหายเกิดขึน้ ตามข้อ ๙ ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดหรือผู้ซึ่งระเบียบนี้ก�ำหนดให้เป็นผู้รับแจ้งตามข้อ ๙
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี มีอำ� นาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึง่ แห่ง และหรือความเสียหาย
เกิดจากผลการกระท�ำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ หรือข้อ ๑๐
บรรดาที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อ ๑๒ ถ้าผู้มีอำ� นาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ไม่ด�ำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการภายในเวลาอันควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือ
รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือก�ำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผู้มีอำ� นาจแต่งตั้งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
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ข้อ ๑๓ ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของกรรมการ
ทัง้ หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นท�ำหน้าที่แทน
มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม อาจท�ำความเห็นแย้ง
มติที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้
ข้อ ๑๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับ
การกระท�ำละเมิด โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องรับฟังพยานบุคคล
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่
กระทรวงการคลังอาจก�ำหนดแนวทางการสอบข้อเท็จจริง การท�ำบันทึกและการรายงานผล
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นการทั่วไปได้
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องหรือผูเ้ สียหายได้ชแี้ จงข้อเท็จจริง
และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม
ข้อ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง ถ้าผู้แต่งตั้ง
ขอให้ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการรีบด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผู้แต่งตั้งก�ำหนด
ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัด และต้องมีพยาน
หลักฐานที่สนับสนุนประกอบด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดผู้แต่งตั้งหรือรัฐที่จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๗ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ให้วินิจฉัยสั่งการว่า
มีผรู้ บั ผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจ�ำนวนเท่าใด แต่ยงั มิตอ้ งแจ้งการสัง่ การให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ
ให้ผแู้ ต่งตัง้ ส่งส�ำนวนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั วินจิ ฉัยสัง่ การให้กระทรวงการคลังเพือ่ ตรวจสอบ
เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศก�ำหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชกั ช้า และให้มอี ำ� นาจตรวจสอบพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณีทเี่ ห็นสมควรจะให้บคุ คลใดส่งพยานหลักฐานหรือมาให้ถอ้ ยค�ำเพือ่ ประกอบการพิจารณาเพิม่ เติมอีกก็ได้
ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้ตระเตรียมเรื่องให้พร้อม
ส�ำหรับการออกค�ำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำ� ระค่าสินไหมทดแทน หรือด�ำเนินการฟ้องคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความสองปี
นับจากวันที่ผู้แต่งตั้งวินิจฉัยสั่งการ
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน
ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค�ำสั่งตามที่
เห็นสมควรและแจ้งให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐนัน้ เป็นราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ
ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสนิ้ สุดไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปี
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ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีค�ำสั่งตามที่
เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ ๑๘ เมือ่ กระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผแู้ ต่งตัง้ มีคำ� สัง่ ตามความเห็นของกระทรวง
การคลัง และแจ้งค�ำสัง่ นัน้ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ แต่ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายเป็นราชการส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำ� กับดูแลหรือควบคุมหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
วินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวปฏิบัติตามที่เห็นว่าถูกต้อง
ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายตามวรรคหนึง่ สัง่ การตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ให้ผแู้ ต่งตัง้ ด�ำเนินการเพือ่ ออกค�ำสัง่ ให้ชำ� ระค่าสินไหมทดแทน หรือฟ้องคดีตอ่ ศาลอย่าให้ขาดอายุความหนึง่ ปี
นับแต่วันที่ผู้แต่งตั้งแจ้งค�ำสั่งให้ผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบ
ข้อ ๑๙ การแจ้งค�ำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ให้แจ้งด้วยว่าผู้นั้นมีสิทธิ
ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และฟ้องคดีต่อศาลได้พร้อมกับแจ้งก�ำหนดอายุความร้องทุกข์และ
อายุความฟ้องคดีต่อศาลให้ทราบด้วย
ข้อ ๒๐ ในกรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ให้ผู้แต่งตั้งร่วม
ร่วมกันวินิจฉัยสั่งการ และเสนอความเห็นทั้งหมด ไม่ว่าจะเห็นตรงกันหรือไม่ ไปยังกระทรวงการคลัง และ
เมื่อได้ด�ำเนินการตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แล้ว ถ้าผลในชั้นที่สุดผู้แต่งตั้งร่วมยังมีความเห็นตามข้อ ๑๘
แตกต่างกันจนหาข้อยุติไม่ได้ ก็ให้เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๒๑ ในการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความรับผิด
ทางแพ่ง” เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อกระทรวงการคลัง
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานกรรมการ
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
ผู้แทนกระทรวงการคลังตามจ�ำนวนที่จำ� เป็น ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งเป็นกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มอบหมายได้
ในการประชุ ม ของคณะกรรมการพิ จ ารณาความรั บ ผิ ด ทางแพ่ ง ให้ น� ำ ความในข้ อ ๑๓
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว
ข้อ ๒๓ ในกรณีทคี่ วามเสียหายมิได้เกิดแก่เงิน จะด�ำเนินการดังต่อไปนีแ้ ทนการช�ำระเงินก็ได้
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(๑) ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันโดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ และลักษณะเดียวกัน
กับทรัพย์สนิ ทีส่ ญ
ู หายหรือเสียหายและใช้งานแทนได้เช่นเดียวกับทรัพย์สนิ ทีส่ ญ
ู หายหรือเสียหาย โดยท�ำสัญญา
ยินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นทรัพย์สินดังกล่าว
(๒) ซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่ชำ� รุดเสียหายให้คงสภาพเดิม โดยท�ำสัญญาว่าจะจัดการ
ให้ทรัพย์สินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไม่เกินหกเดือน
(๓) การชดใช้เป็นทรัพย์สนิ หรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สนิ ทีแ่ ตกต่างไปจาก (๑) หรือ
(๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน
การชดใช้ค่าเสียหายเป็นทรัพย์สินหรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง
ให้มีการตรวจรับตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
การท�ำสัญญาตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีผู้ค�้ำประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะให้วาง
หลักประกันด้วยก็ได้
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย ให้รีบด�ำเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลมเพื่อให้ได้
ข้อยุติโดยเร็วและระมัดระวังอย่าให้ขาดอายุความมรดก ในกรณีที่ผู้แต่งตั้งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาทต่อไป
ในกรณีของผูแ้ ต่งตัง้ ร่วมถ้ามีความเห็นแตกต่างกันให้ดำ� เนินการไปพลางก่อนตามความเห็นของผูแ้ ต่งตัง้ ส�ำหรับ
หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย และถ้าต่อมามีข้อยุติเป็นประการใดให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินการไปตามนั้น
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดและขอผ่อนช�ำระค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
ในขัน้ ตอนใด ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายก�ำหนดจ�ำนวนเงินทีข่ อผ่อนช�ำระนัน้ ตามความเหมาะสม โดยค�ำนึงถึง
รายได้ ค่าใช้จา่ ยในการด�ำรงชีพตามฐานานุรปู ของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบทีบ่ คุ คลนัน้ มีอยูต่ ามกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดี และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย
ในการให้ผ่อนช�ำระ ต้องจัดให้มีผู้ค�้ำประกัน และในกรณีที่เห็นสมควรจะให้วางหลักประกัน
ด้วยก็ได้
ข้อ ๒๖ กระทรวงการคลังอาจประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค�้ำประกัน การวาง
หลักประกัน หนังสือผ่อนช�ำระ และสัญญาค�้ำประกันก็ได้
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ช�ำระหนีไ้ ด้ ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ สียหายพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวงการคลัง
ก�ำหนดและต้องไม่ด�ำเนินคดีล้มละลายแก่ผู้นั้น แต่ถ้าการที่ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้นั้นเกิดจากการประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าทีห่ รือเจ้าหน้าทีก่ ระท�ำการใดๆ อันเป็นการประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรงเพือ่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐไม่ได้รับช�ำระหนี้ครบถ้วน ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�ำเนินคดีล้มละลาย
ข้อ ๒๘ การประนีประนอมยอมความไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังก่อน เว้นแต่กระทรวงการคลังจะประกาศก�ำหนดเป็นอย่างอื่น
กฎหมาย
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ข้อ ๒๙ ในกรณีตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ หรือข้อ ๒๘ ถ้าเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส�ำหรับ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
หมวด ๒
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำละเมิดต่อบุคคลภายนอก

ข้อ ๓๐ ในหมวดนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และ
มีฐานะเป็นกรม และราชการส่วนภูมภิ าค แต่ไม่รวมถึงราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
เห็นว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องในการที่ตนได้กระท�ำในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งต่อผู้บังคับ
บัญชาโดยไม่ชกั ช้า และให้มกี ารรายงานตามล�ำดับชัน้ ถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้ แต่ในกรณีทเี่ จ้าหน้าที่
เป็นรัฐมนตรีหรือกรรมการทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐหรือผูซ้ งึ่ ไม่สงั กัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด
หรือผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชา ให้ด�ำเนินการตามข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และให้น�ำข้อ ๘ ถึงข้อ ๒๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๒ ในกรณีทผี่ เู้ สียหายยืน่ ค�ำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้คา่ สินไหมทดแทน ให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้สังกัดหน่วยงานใด หรือหน่วยงาน
ของรัฐแห่งใดแห่งหนึง่ ในกรณีทคี่ วามเสียหายเกิดจากผลการกระท�ำของเจ้าหน้าทีห่ ลายหน่วยงาน รับค�ำขอนัน้
และด�ำเนินการตามระเบียบนี้โดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นค�ำขอผิดหน่วยงาน ให้หน่วยงานผู้รับค�ำขอรับส่งเรื่องไปยังหน่วยงาน
ของรัฐที่เห็นว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบพิจารณาต่อไปและให้แจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบ กรณี
ดังกล่าวนีใ้ ห้ถอื ว่าเป็นหน่วยงานของรัฐได้รบั ค�ำขอให้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำขอทีส่ ง่ มานัน้
ข้อ ๓๓ เมื่อได้รับค�ำขอตามข้อ ๓๒ และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค�ำขอไว้เห็นว่าเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวกับตน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด�ำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๓๔ ในกรณีทตี่ อ้ งชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่ผยู้ นื่ ค�ำขอ ให้หน่วยงานของรัฐทีต่ อ้ งชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ให้คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันกระท�ำละเมิดในจ�ำนวนเงินที่ต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอจนถึงวันช�ำระค่าสินไหมทดแทน
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ข้อ ๓๕ ในกรณีทผี่ เู้ สียหายฟ้องคดีตอ่ ศาล ให้ผมู้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ ตัง้ คณะกรรมการโดยไม่ชกั ช้า
เว้นแต่จะได้มกี ารตัง้ คณะกรรมการดังกล่าวไว้แล้ว และให้ประสานงานกับส�ำนักงานอัยการสูงสุดเพือ่ เตรียมการ
ต่อสูค้ ดีตอ่ ไป พร้อมทัง้ รายงานให้กระทรวงการคลังทราบและปฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้รบั ค�ำแนะน�ำจากกระทรวงการคลัง
ข้อ ๓๖ ถ้าผู้แต่งตั้งเห็นว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระท�ำในการปฏิบัติหน้าที่
หรือเมื่อได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการหรือได้รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแล้ว เห็นว่า
ความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้กระท�ำในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความ
ในคดีด้วย
ข้อ ๓๗ ถ้าผลการพิจารณาของผู้แต่งตั้งยุติเป็นที่สุดว่า ความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่
ได้กระท�ำในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องไม่มีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดี แต่ถ้าผู้เสียหายได้ฟ้อง
เจ้าหน้าที่ต่อศาลก่อนแล้วหรือมีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดีก่อนแล้วให้ผู้แต่งตั้งแจ้งผล
การพิจารณาให้พนักงานอัยการเพื่อแถลงต่อศาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสพ้นจากการเป็นคู่ความในคดี และ
ขอให้พนักงานอัยการช่วยเหลือทางคดีแก่เจ้าหน้าที่ในระหว่างนั้นด้วย
ข้อ ๓๘ ในกรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้น ความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะมีหรือไม่ และเพียงใด เป็นกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐจะพิจารณาไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ในภายหลัง ซึ่งคณะกรรมการ ผู้แต่งตั้งและกระทรวงการคลัง
แล้วแต่กรณี ต้องพิจารณาด้วยว่าจะมีการไล่เบี้ยหรือไม่ หรือจะไล่เบี้ยให้ชดใช้เพียงใด และให้นำ� ข้อ ๒๒
ถึงข้อ ๒๙ มาใช้บังคับกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหาย โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี
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พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด
ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก�ำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ
และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต�่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ในพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึง่ มิให้ใช้บงั คับกับขัน้ ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งทีก่ ำ� หนดในกฎหมาย
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) องค์กรที่ใช้อำ� นาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
๑
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(๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
(๖) การด�ำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ
(๗) การด�ำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับ
ทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
(๘) การด�ำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๙) การด�ำเนินกิจการขององค์การทางศาสนา
การยกเว้นไม่ให้น�ำบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การด�ำเนินกิจการใดหรือ
กับหน่วยงานใดนอกจากที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดให้มีค�ำสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด�ำเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดให้มีค�ำสั่งทางปกครอง
“ค�ำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
(๑) การใช้อำ� นาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าทีท่ มี่ ผี ลเป็นการสร้างนิตสิ มั พันธ์ขนึ้ ระหว่างบุคคล
ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และ
การรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
(๒) การอื่นที่กำ� หนดในกฎกระทรวง
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุงหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ
“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส�ำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ�ำนาจหรือได้รับมอบ
ให้ใช้อ�ำนาจทางปกครองของรัฐในการด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้น
ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม
“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นค�ำขอหรือผู้คัดค้านค�ำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับ
ของค� ำ สั่ ง ทางปกครอง และผู ้ ซึ่ ง ได้ เ ข้ า มาในกระบวนการพิ จ ารณาทางปกครองเนื่ อ งจากสิ ท ธิ ข องผู ้ นั้ น
จะถูกกระทบกระเทือนจากผลของค�ำสั่งทางปกครอง
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำ� นาจออกกฎกระทรวง
และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎหมาย
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กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

มาตรา ๗ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง”
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูท้ รงคุณวุฒิ
อีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ดำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๘ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสามปี กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ในกรณีทกี่ รรมการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ แต่ยงั มิได้แต่งตัง้ กรรมการใหม่ ให้กรรมการนัน้
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกหรือเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา ๗๖
มาตรา ๑๐ ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักงานเลขานุการของคณะ
กรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่างๆ
ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอำ� นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สอดส่องดูแลและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้คำ� ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคลดังกล่าว
ร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก�ำหนด
(๓) มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบ
การพิจารณาได้
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(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎี ก าและการออกกฎกระทรวงหรื อ ประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๕) จัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราว
ตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครอง
ให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๖) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
หมวด ๒
ค�ำสั่งทางปกครอง

ส่วนที่ ๑
เจ้าหน้าที่

มาตรา ๑๒ ค�ำสั่งทางปกครองจะต้องกระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำ� นาจหน้าที่ในเรื่องนั้น
มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท�ำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
(๑) เป็นคู่กรณีเอง
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(๖) กรณีอื่นตามที่กำ� หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคล
ตามมาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าทีผ่ นู้ นั้ หยุดการพิจารณาเรือ่ งไว้กอ่ น และแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาเหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึง่
ทราบ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีค�ำสั่งต่อไป
การยื่นค�ำคัดค้าน การพิจารณาค�ำคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่
ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ� หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ เมือ่ มีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคูก่ รณีคดั ค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการทีม่ อี ำ� นาจ
พิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบ
ข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม
กฎหมาย
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ถ้าคณะกรรมการที่มีอ�ำนาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่างที่กรรมการ
ผูถ้ กู คัดค้านต้องออกจากทีป่ ระชุม ให้ถอื ว่าคณะกรรมการคณะนัน้ ประกอบด้วยกรรมการทุกคนทีไ่ ม่ถกู คัดค้าน
ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระท�ำโดยวิธี
ลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด
การยื่นค�ำคัดค้านและการพิจารณาค�ำคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ ในกรณี มี เ หตุ อื่ น ใดนอกจากที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๑๓ เกี่ ย วกั บ เจ้ า หน้ า ที่
หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ�ำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท�ำให้การพิจารณา
ทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท�ำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำ� เนินการ ดังนี้
(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้
บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น
ผูน้ นั้ จะท�ำการพิจารณาเรือ่ งต่อไปก็ได้แต่ตอ้ งแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาเหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึง่ หรือประธานกรรมการ
ทราบ แล้วแต่กรณี
(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอ�ำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้น
เป็นกรรมการอยู่มีค�ำสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอ�ำนาจในการพิจารณาทางปกครอง
ในเรื่องนั้นหรือไม่
ให้น�ำบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ การกระท�ำใด ๆ ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำ� นาจพิจารณา
ทางปกครองทีไ่ ด้กระท�ำไปก่อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ย่อมไม่เสียไป เว้นแต่เจ้าหน้าที่
ผูเ้ ข้าปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนผูถ้ กู คัดค้านหรือคณะกรรมการทีม่ อี ำ� นาจพิจารณาทางปกครอง แล้วแต่กรณี จะเห็นสมควร
ด�ำเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้
มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้น�ำมาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจ�ำเป็น
เร่งด่วน หากปล่อยให้ลา่ ช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มที างแก้ไขได้
หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้
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มาตรา ๒๐ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึง่ ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้หมายความ
รวมถึง ผู้ซึ่งกฎหมายก�ำหนดให้มีอำ� นาจก�ำกับหรือควบคุมดูแลส�ำหรับกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา
โดยตรง และนายกรัฐมนตรีส�ำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นรัฐมนตรี
ส่วนที่ ๒
คู่กรณี

มาตรา ๒๑ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทาง
ปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
มาตรา ๒๒ ผู้มีความสามารถกระท�ำการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้จะต้องเป็น
(๑) ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ
(๒) ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะก�ำหนดให้มีความสามารถกระท�ำการในเรื่องที่ก�ำหนดได้
แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ�ำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู้แทนหรือตัวแทน แล้วแต่กรณี
(๔) ผูซ้ งึ่ มีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซ้ งึ่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา
ก�ำหนดให้มีความสามารถกระท�ำการในเรื่องที่ก�ำหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถ
ถูกจ�ำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๒๓ ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่คู่กรณีมีสิทธิ
น�ำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท�ำลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท�ำของคู่กรณี
เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น
มาตรา ๒๔ คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระท�ำการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก�ำหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได้ในการนี้ เจ้าหน้าที่
จะด�ำเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้อง
ท�ำการนั้นด้วยตนเองและต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระท�ำการแทนทราบด้วย
หากปรากฏว่าผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้กระท�ำการแทนผูใ้ ดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรือ่ งนัน้ เพียงพอ
หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า
การแต่ ง ตั้ ง ให้ ก ระท� ำ การแทนไม่ ถื อ ว่ า สิ้ น สุ ด ลงเพราะความตายของคู ่ ก รณี ห รื อ การที่
ความสามารถหรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณีหรือ
คู่กรณีถอนการแต่งตั้งดังกล่าว
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มาตรา ๒๕ ในกรณีทมี่ กี ารยืน่ ค�ำขอโดยมีผลู้ งชือ่ ร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคกู่ รณีเกินห้าสิบคน
ยืน่ ค�ำขอทีม่ ขี อ้ ความอย่างเดียวกันหรือท�ำนองเดียวกัน ถ้าในค�ำขอมีการระบุให้บคุ คลใดเป็นตัวแทนของบุคคล
ดังกล่าวหรือมีขอ้ ความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนัน้ ให้ถอื ว่าผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคูก่ รณี
เหล่านั้น
ในกรณีที่มีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นค�ำขอให้มีค�ำสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มี
การก�ำหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณี
ฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว ในกรณีนี้ให้น�ำมาตรา ๒๔ วรรคสองและวรรคสาม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ตัวแทนร่วมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องเป็นบุคคลธรรมดา
คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมด�ำเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ทราบและด�ำเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง
ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
กับต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย
ส่วนที่ ๓
การพิจารณา

มาตรา ๒๖ เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าทีใ่ ห้จัดท�ำเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ท�ำขึ้นเป็นภาษา
ต่างประเทศ ให้คกู่ รณีจดั ท�ำค�ำแปลเป็นภาษาไทยทีม่ กี ารรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาทีเ่ จ้าหน้าที่
ก�ำหนด ในกรณีนใี้ ห้ถอื ว่าเอกสารดังกล่าวได้ยนื่ ต่อเจ้าหน้าทีใ่ นวันทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้รบั ค�ำแปลนัน้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่
จะยอมรับเอกสารทีท่ ำ� ขึน้ เป็นภาษาต่างประเทศ และในกรณีนใี้ ห้ถอื ว่าวันทีไ่ ด้ยนื่ เอกสารฉบับทีท่ ำ� ขึน้ เป็นภาษา
ต่างประเทศเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว
การรับรองความถูกต้องของค�ำแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ท�ำขึ้นเป็นภาษา
ต่างประเทศ ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗๒ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณี
ทราบตามความจ�ำเป็นแก่กรณี
เมื่อมีผู้ยื่นค�ำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีค�ำสั่งทางปกครอง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับค�ำขอ
ที่จะต้องด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอและความครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมายหรื อ
กฎก�ำหนดให้ตอ้ งยืน่ มาพร้อมกับค�ำขอ หากค�ำขอไม่ถกู ต้องให้เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าว แนะน�ำให้ผยู้ นื่ ค�ำขอด�ำเนินการ
แก้ไขเพิม่ เติมเสียให้ถกู ต้อง และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผยู้ นื่ ค�ำขอทราบทันทีหรือภายในไม่เกิน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำขอ ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่เป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับค�ำขอและระบุ
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รายการเอกสารทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผยู้ นื่ ค�ำขอทราบพร้อมทัง้ บันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวน
พิจารณาจัดท�ำค�ำสั่งทางปกครองนั้นด้วย
เมือ่ ผูย้ นื่ ค�ำขอได้แก้ไขค�ำขอหรือจัดส่งเอกสารตามทีร่ ะบุในการแจ้งตามวรรคสองครบถ้วนแล้ว
เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ด�ำเนินการตามค�ำขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้ เว้นแต่มีความจ�ำเป็นเพื่อปฏิบัติ
ให้ถกู ต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึง่ ตามมาตรา ๒๐
ในกรณีเช่นนัน้ ให้ผบู้ งั คับบัญชาดังกล่าวด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว่าเป็นความบกพร่อง
ของเจ้าหน้าที่ให้ดำ� เนินการทางวินัยต่อไป
ผู้ยื่นค�ำขอต้องด�ำเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่
ก�ำหนดหรือภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าวแล้วหากผู้ยื่นค�ำขอ
ไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิม่ เติมให้ครบถ้วน ให้ถอื ว่าผูย้ นื่ ค�ำขอไม่ประสงค์ทจี่ ะให้เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการตามค�ำขอ
ต่อไปในกรณีเช่นนัน้ ให้เจ้าหน้าทีส่ ง่ เอกสารคืนให้ผยู้ นื่ ค�ำขอพร้อมทัง้ แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผยู้ นื่ ค�ำขอทราบ
และบันทึกการด�ำเนินการดังกล่าวไว้
มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าทีอ่ าจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม
ในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ผูกพันอยู่กับค�ำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ�ำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ในการนี้ ให้รวมถึงการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน ค�ำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีค่ กู่ รณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าทีเ่ ห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างทีไ่ ม่จำ� เป็นฟุม่ เฟือยหรือเพือ่ ประวิงเวลา
(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๕) ออกไปตรวจสถานที่
คูก่ รณีตอ้ งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีใ่ นการพิสจู น์ขอ้ เท็จจริง และมีหน้าทีแ่ จ้งพยานหลักฐาน
ที่ตนทราบแก้เจ้าหน้าที่
พยานหรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ รียกมาให้ถอ้ ยค�ำหรือท�ำความเห็นมีสทิ ธิได้รบั ค่าป่วยการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ� หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๐ ในกรณีทคี่ ำ� สัง่ ทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูก่ รณี เจ้าหน้าทีต่ อ้ งให้คกู่ รณี
มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ความในวรรคหนึง่ มิให้นำ� มาใช้บงั คับในกรณีดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าทีจ่ ะเห็นสมควรปฏิบตั ิ
เป็นอย่างอื่น
(๑) เมื่อมีความจ�ำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
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(๒) เมื่อจะมีผลท�ำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎก�ำหนดไว้ในการท�ำค�ำสั่งทางปกครอง
ต้องล่าช้าออกไป
(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในค�ำขอ ค�ำให้การหรือค�ำแถลง
(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดเจนว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท�ำได้
(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง
(๖) กรณีอื่นตามที่กำ� หนดในกฎกระทรวง
ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีใ่ ห้โอกาสตามวรรคหนึง่ ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์
สาธารณะ
มาตรา ๓๑ คูก่ รณีมสี ทิ ธิขอตรวจดูเอกสารทีจ่ ำ� เป็นต้องรูเ้ พือ่ การโต้แย้งหรือชีแ้ จงหรือป้องกัน
สิทธิของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ท�ำค�ำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้น
ร่างค�ำวินิจฉัย
การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จา่ ยในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดท�ำส�ำเนาเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ� หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็นกรณี
ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัดและ
ความมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเพือ่ ให้
เจ้าหน้าที่ก�ำหนดเวลาส�ำหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น
ในกรณีที่การด�ำเนินงานในเรื่องใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งราย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องประสานงานกันในการก�ำหนดเวลาเพื่อการด�ำเนินงานในเรื่องนั้น
ส่วนที่ ๔
รูปแบบและผลของค�ำสั่งทางปกครอง

มาตรา ๓๔ ค�ำสัง่ ทางปกครองอาจท�ำเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสือ่ ความหมายในรูปแบบอื่น
ก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ค�ำสั่งทางปกครองเป็นค�ำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับค�ำสั่งนั้นร้องขอและ
การร้องขอได้กระท�ำโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค�ำสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกค�ำสั่ง
ต้องยืนยันค�ำสั่งนั้นเป็นหนังสือ
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มาตรา ๓๖ ค�ำสั่งทางปกครองที่ทำ� เป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือน และปี ที่ท�ำค�ำสั่ง
ชื่อและต�ำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำค�ำสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำค�ำสั่งนั้น
มาตรา ๓๗ ค�ำสั่งทางปกครองที่ท�ำเป็นหนังสือและการยืนยันค�ำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ
ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�ำหนด
ให้ค�ำสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในค�ำสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายค�ำสั่งนั้นก็ได้
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามค�ำขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
(๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จำ� ต้องระบุอีก
(๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒
(๔) เป็นการออกค�ำสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผลเป็น
ลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค�ำสั่งนั้นร้องขอ
มาตรา ๓๘ บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับค�ำสั่ง
ทางปกครองที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำ� หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ การออกค�ำสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจก�ำหนดเงื่อนไขใดๆ ได้เท่าที่จ�ำเป็น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะก�ำหนดข้อจ�ำกัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น
การก�ำหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการก�ำหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้
ตามความเหมาะสมแก่กรณีด้วย
(๑) การก�ำหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
(๒) การก�ำหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์
ในอนาคตที่ไม่แน่นอน
(๓) ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกค�ำสั่งทางปกครอง
(๔) การก�ำหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระท�ำหรืองดเว้นกระท�ำหรือต้องมีภาระหน้าที่
หรือยอมรับภาระหน้าทีห่ รือความรับผิดชอบบางประการ หรือการก�ำหนดข้อความในการจัดให้มี เปลีย่ นแปลง
หรือเพิ่มข้อก�ำหนดดังกล่าว
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มาตรา ๓๙/๑๓ การออกค�ำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด หากมิได้มีกฎหมายหรือ
กฎก�ำหนดระยะเวลาในการออกค�ำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นไว้เป็นประการอื่น ให้เจ้าหน้าที่ออกค�ำสั่ง
ทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค�ำขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าที่ ที่จะก�ำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๐ ค�ำสัง่ ทางปกครองทีอ่ าจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีทอี่ าจอุทธรณ์หรือ
โต้แย้ง การยื่นค�ำอุทธรณ์หรือค�ำโต้แย้ง และระยะเวลาส�ำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย
ในกรณีทมี่ กี ารฝ่าฝืนบทบัญญัตติ ามวรรคหนึง่ ให้ระยะเวลาส�ำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง
เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าว
มีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปีให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งทางปกครอง
มาตรา ๔๑ ค�ำสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ไม่เป็นเหตุให้ค�ำสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์
(๑) การออกค�ำสัง่ ทางปกครองโดยยังไม่มผี ยู้ นื่ ค�ำขอในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีจ่ ะด�ำเนินการเองไม่ได้
นอกจากจะมีผู้ยื่นค�ำขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นค�ำขอเช่นนั้นแล้ว
(๒) ค�ำสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มี
เหตุผลดังกล่าวในภายหลัง
(๓) การรับฟังคู่กรณีที่จ�ำเป็นต้องกระท�ำได้ด�ำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟัง
ให้สมบูรณ์ในภายหลัง
(๔) ค�ำสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้
ความเห็นชอบในภายหลัง
เมื่อมีการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีค�ำสั่ง
ทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามค�ำสั่งเดิมให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของตน
ไว้ในหรือแนบไว้กับค�ำสั่งเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย
กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระท�ำก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์
ตามส่วนที่ ๕ ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์
ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการน�ำค�ำสั่งทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้อง
ของค�ำสั่งทางปกครองนั้น
มาตรา ๔๒ ค�ำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป

๓
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ค�ำสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขเวลาหรือ
โดยเหตุอื่น
เมือ่ ค�ำสัง่ ทางปกครองสิน้ ผลลง ให้เจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจเรียกผูซ้ งึ่ ครอบครองเอกสารหรือวัตถุอนื่ ใด
ที่ได้จัดท�ำขึ้นเนื่องในการมีค�ำสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู่ของ
ค�ำสั่งทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้นำ� สิ่งของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้นมาให้เจ้าหน้าที่จัดท�ำ
เครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของค�ำสั่งทางปกครองดังกล่าวได้
มาตรา ๔๓ ค�ำสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้นเจ้าหน้าที่
อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ
ในการแก้ไขเพิ่มเติมค�ำสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบตามควร
แก่กรณี ในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งค�ำสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่จัดท�ำขึ้น
เนื่องในการมีคำ� สั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้
ส่วนที่ ๕
การอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครอง

มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่ค�ำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี
และไม่มีกฎหมายก�ำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค�ำสั่ง
ทางปกครองนัน้ โดยยืน่ ต่อเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ำ� ค�ำสัง่ ทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีต่ นได้รบั แจ้งค�ำสัง่ ดังกล่าว
ค�ำอุทธรณ์ต้องท�ำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ประกอบด้วย
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลา
การบังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาค�ำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์
โดยไม่ชกั ช้า แต่ตอ้ งไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์ ในกรณีทเี่ ห็นด้วยกับค�ำอุทธรณ์ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือ
บางส่วนก็ให้ด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าวด้วย
ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับค�ำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ�ำนาจพิจารณาค�ำอุทธรณ์ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาค�ำอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามี
เหตุจ�ำเป็นไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้
ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง
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บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๔๖ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาบททวนค�ำสัง่ ทางปกครองได้ไม่วา่ จะเป็น
ปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท�ำค�ำสั่งทางปกครอง และอาจมีค�ำสั่งเพิกถอน
ค�ำสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือ
ใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการท�ำค�ำสั่งทางปกครองหรือมีข้อก�ำหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้
มาตรา ๔๗ การใดที่กฎหมายก�ำหนดให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการขอบเขต
การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ส�ำหรับกระบวนการพิจารณาให้ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติ
หมวด ๒ นี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าว
มาตรา ๔๘ ค�ำสัง่ ทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่างๆ ไม่วา่ จะจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
หรือไม่ ให้คกู่ รณีมสี ทิ ธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการ
ดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และก�ำหนดเวลาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติ
ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่วนที่ ๖
การเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครอง

มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครองได้ตาม
หลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการก�ำหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้ง
ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่
การเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท�ำภายในเก้าสิบวัน
นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนค�ำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ค�ำสั่งทางปกครองจะได้ท�ำขึ้นเพราะการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึง่ ควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขูห่ รือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๕๐ ค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน
โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก�ำหนดได้ แต่ถ้าค�ำสั่ง
นัน้ เป็นค�ำสัง่ ซึง่ เป็นการให้ประโยชน์แก่ผรู้ บั การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัตมิ าตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒
มาตรา ๕๑ การเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้
ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้ค�ำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่
ของค�ำสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน
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ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับค�ำสั่งทางปกครองได้ใช้
ประโยชน์อนั เกิดจากค�ำสัง่ ทางปกครองหรือได้ดำ� เนินการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้
หรือการเปลี่ยนแปลงจะท�ำให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี
ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับค�ำสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้
(๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่
หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระส�ำคัญ
(๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค�ำสั่งทางปกครองในขณะได้รับค�ำสั่งทาง
ปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับค�ำสั่ง
ทางปกครองได้ไป ให้น�ำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม โดยถ้าเมื่อใดผู้รับค�ำสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค�ำสั่งทางปกครองหรือ
ควรได้รู้เช่นนั้นหากผู้นั้นมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้น
เป็นต้นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผูน้ นั้ ต้องรับผิดในการคืนเงินทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ทไี่ ด้รบั ไปเต็มจ�ำนวน
มาตรา ๕๒ ค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑
อาจถูกเพิกถอนทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ แต่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากการเพิกถอนค�ำสัง่ ทางปกครองดังกล่าวมีสทิ ธิ
ได้ รั บ ค่ า ทดแทนความเสี ย หายเนื่ อ งจากความเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต ในความคงอยู ่ ข องค� ำ สั่ ง ทางปกครองได้
และให้น�ำความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอ
ค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น
ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากค�ำสั่ง
ทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน
มาตรา ๕๓ ค�ำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค�ำสั่ง
ทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึง
ขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก�ำหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องท�ำค�ำสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาท�ำนองเดียวกัน
นัน้ อีก หรือเป็นกรณีทกี่ ารเพิกถอนไม่อาจกระท�ำได้เพราะเหตุอนื่ ทัง้ นี้ ให้คำ� นึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอก
ประกอบด้วย
ค�ำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค�ำสั่งทางปกครอง
อาจถูกเพิกถอนทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยให้มผี ลตัง้ แต่ขณะทีเ่ พิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึง่
ตามที่ก�ำหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีกฎหมายก�ำหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในค�ำสั่งทางปกครอง
นั้นเอง
(๒) ค�ำสัง่ ทางปกครองนัน้ มีขอ้ ก�ำหนดให้ผรู้ บั ประโยชน์ตอ้ งปฏิบตั ิ แต่ไม่มกี ารปฏิบตั ภิ ายใน
เวลาที่ก�ำหนด
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(๓) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้
ในขณะท�ำค�ำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ท�ำค�ำสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้
(๔) บทกฎหมายเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ หากมีบทกฎหมายเช่นนีใ้ นขณะท�ำค�ำสัง่ ทางปกครองแล้ว
เจ้าหน้าที่คงจะไม่ท�ำค�ำสั่งทางปกครองนั้น แต่การเพิกถอนในกรณีนี้ให้กระท�ำได้เท่าที่ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้
ใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามค�ำสั่งทางปกครองดังกล่าว และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้
(๕) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอันจ�ำเป็น
ต้องป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว
ในกรณีที่มีการเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕)
ผู้ได้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค�ำสั่ง
ทางปกครองได้ และให้นำ� มาตรา ๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ค�ำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์
ที่อาจแบ่งแยกได้ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่มีผลย้อนหลังหรือมีผล
ในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำ� หนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของค�ำสั่ง
ทางปกครอง
(๒) ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะด�ำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของค�ำสั่งทางปกครอง
ทั้งนี้ ให้นำ� ความในมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๗
การขอให้พิจารณาใหม่

มาตรา ๕๔ เมื่อคู่กรณีมีค�ำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมค�ำสั่งทางปกครอง
ที่พ้นก�ำหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท�ำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระส�ำคัญ
(๒) คูก่ รณีทแี่ ท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ
พิจารณาครั้งก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
(๓) เจ้าหน้าที่ไม่มีอำ� นาจที่จะท�ำค�ำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
(๔) ถ้าค�ำสัง่ ทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�ำคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี
การยื่นค�ำขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระท�ำได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจทราบถึง
เหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น
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การยื่นค�ำขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระท�ำภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้
พิจารณาใหม่ได้
ส่วนที่ ๘
การบังคับทางปกครอง

มาตรา ๕๕ การบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายก�ำหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๖ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ท� ำ ค� ำ สั่ ง ทางปกครองมี อ� ำ นาจที่ จ ะพิ จ ารณาใช้ ม าตรการบั ง คั บ
ทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามค�ำสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำค�ำสั่งนั้นเอง ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาค�ำอุทธรณ์หรือผู้มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยความ
ถูกต้องของค�ำสั่งทางปกครองดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอ�ำนาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็น
ผู้ด�ำเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ� หนดในกฎกระทรวง
ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จ�ำเป็น
เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของค�ำสัง่ ทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผูอ้ ยูใ่ นบังคับของค�ำสัง่ ทางปกครอง
น้อยที่สุด
มาตรา ๕๗ ค�ำสั่งทางปกครองที่ก�ำหนดให้ผู้ใดช�ำระเงิน ถ้าถึงก�ำหนดแล้วไม่มีการช�ำระ
โดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นช�ำระภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค�ำเตือนเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อช�ำระเงินให้ครบถ้วน
วิธกี ารยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ให้ปฏิบตั ติ ามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๘ ค�ำสัง่ ทางปกครองทีก่ ำ� หนดให้กระท�ำหรือละเว้นกระท�ำ ถ้าผูอ้ ยูใ่ นบังคับของค�ำสัง่
ทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม เจ้าหน้าทีอ่ าจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าหน้าที่เข้าด�ำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท�ำการแทนโดยผู้อยู่
ในบังคับของค�ำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่
(๒) ให้มกี ารช�ำระค่าปรับทางปกครองตามจ�ำนวนทีส่ มควรแก่เหตุแต่ตอ้ งไม่เกินสองหมืน่ บาท
ต่อวัน
เจ้าหน้าทีร่ ะดับใดมีอำ� นาจก�ำหนดค่าปรับทางปกครองจ�ำนวนเท่าใดส�ำหรับในกรณีใด ให้เป็นไป
ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
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ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�ำที่ขัดต่อ
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกค�ำสั่งทางปกครองให้กระท�ำหรือละเว้นกระท�ำก่อนก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องกระท�ำ
โดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของตน
มาตรา ๕๙ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ้าหน้าที่จะต้องมีค�ำเตือน
เป็นหนังสือให้มีการกระท�ำหรือละเว้นกระท�ำตามค�ำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามสมควร
แก่กรณี ค�ำเตือนดังกล่าวจะก�ำหนดไปพร้อมกับค�ำสั่งทางปกครองก็ได้
ค�ำเตือนนั้นจะต้องระบุ
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะก�ำหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการ
ในคราวเดียวกันไม่ได้
(๒) ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าด�ำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
กระท�ำการแทน หรือจ�ำนวนค่าปรับทางปกครอง แล้วแต่กรณี
การก�ำหนดค่าใช้จ่ายในค�ำเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กำ� หนดไว้
มาตรา ๖๐ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่ก�ำหนดไว้ในค�ำเตือน
ตามมาตรา ๕๙ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่ก�ำหนดไว้ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค�ำสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจใช้
ก�ำลังเข้าด�ำเนินการเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้ แต่ตอ้ งกระท�ำโดยสมควรแก่เหตุ ในกรณี
จ�ำเป็นเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานต�ำรวจได้
มาตรา ๖๑ ในกรณีไม่มกี ารช�ำระค่าปรับทางปกครอง ให้เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการต่อไปตามมาตรา ๕๗

มาตรา ๖๒ ผูถ้ กู ด�ำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับทางปกครอง
นัน้ ได้
การอุทธรณ์การบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณ์ค�ำสั่ง
ทางปกครอง
มาตรา ๖๓ ถ้าบทกฎหมายใดก�ำหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้วแต่เจ้าหน้าที่
เห็นว่ามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได้
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หมวด ๓
ระยะเวลาและอายุความ

มาตรา ๖๔ ก�ำหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีนั้น มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้น
รวมเข้าด้วย เว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้นหรือมีการก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้นับ
วันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท�ำการงานส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่บุคคลใดต้องท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดโดยกฎหมายหรือ
โดยค�ำสัง่ ของเจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท�ำการงานส�ำหรับเจ้าหน้าทีห่ รือวันหยุดตามประเพณีของบุคคล
ผู้รับค�ำสั่ง ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันท�ำงานที่ถัดจากวันหยุดนั้นเว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่มีค�ำสั่ง
จะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖๕ ระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในค�ำสัง่ ของเจ้าหน้าทีอ่ าจมีการขยายอีกได้ และถ้าระยะเวลา
นั้นได้ส้ินสุดลงแล้วเจ้าหน้าที่อาจขยายโดยก�ำหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกันถ้าการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิม
จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสุดลงตามนั้น
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
ในกฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ที่จ�ำเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีค�ำขอเจ้าหน้าที่
อาจขยายระยะเวลาและด�ำเนินการส่วนหนึง่ ส่วนใดทีล่ ว่ งมาแล้วเสียใหม่กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ต้องยืน่ ค�ำขอภายในสิบห้าวัน
นับแต่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง
มาตรา ๖๗ เมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๕ ของหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้
หรือการยื่นค�ำขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่า
การพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่น แต่ถ้าเสร็จไปเพราะเหตุถอนค�ำขอหรือทิ้งค�ำขอให้ถือว่า
อายุความเรียกร้องของผู้ยื่นค�ำขอไม่เคยมีการสะดุดหยุดอยู่เลย
หมวด ๔
การแจ้ง

มาตรา ๖๘ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการแจ้งซึ่งไม่อาจกระท�ำโดยวาจาหรือ
เป็นหนังสือได้หรือมีกฎหมายก�ำหนดวิธีการแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีค�ำสั่งทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง ให้มีผลเมื่อได้แจ้ง
กฎหมาย
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มาตรา ๖๙ การแจ้งค�ำสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระท�ำด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระท�ำเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ
การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล�ำเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง
ในการด�ำเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าว
ให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำ� เนาของผู้นั้นแล้ว
มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธใี ห้บคุ คลน�ำไปส่ง ถ้าผูร้ บั ไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน�ำไปส่ง
ไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท�ำงานในสถานที่นั้นหรือในกรณีที่ผู้นั้น
ไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงาน
ตามที่กำ� หนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
มาตรา ๗๑ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก�ำหนดเจ็ดวัน
นับแต่วันส่งส�ำหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบก�ำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส�ำหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น
มาตรา ๗๒ ในกรณีทมี่ ผี รู้ บั เกินห้าสิบคนเจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งให้ทราบตัง้ แต่เริ่มด�ำเนินการในเรื่อง
นั้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระท�ำโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�ำการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอ�ำเภอ
ทีผ่ รู้ บั มีภมู ลิ ำ� เนาก็ได้ ในกรณีนใี้ ห้ถอื ว่าได้รบั แจ้งเมือ่ ล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้งโดยวิธดี งั กล่าว
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลำ� เนา หรือรู้ตัวและภูมิลำ� เนาแต่มีผู้รับ
เกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระท�ำโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้
ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
มาตรา ๗๔ ในกรณีมเี หตุจำ� เป็นเร่งด่วนการแจ้งค�ำสัง่ ทางปกครองจะใช้วธิ สี ง่ ทางเครือ่ งโทรสาร
ก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสารนั้น และ
ต้องจัดส่งค�ำสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจกระท�ำได้ ในกรณีนี้
ให้ถอื ว่าผูร้ บั ได้รบั แจ้งค�ำสัง่ ทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ทีป่ รากฏในหลักฐานของหน่วยงานผูจ้ ดั บริการ
โทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น
หมวด ๕
คณะกรรมการที่มีอำ� นาจด�ำเนินการพิจารณาทางปกครอง

มาตรา ๗๕ การแต่งตั้งกรรมการในลักษณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคล
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มาตรา ๗๖ นอกจากพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รบั โทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิด
อันได้กระท�ำโดยประมาท
(๖) มีเหตุต้องพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระ ผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งอาจแต่งตั้งผู้อื่น
เป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ
อยู่ในต�ำแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๗๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ การให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่กรณีมเี หตุบกพร่องอย่างยิง่ ต่อหน้าทีห่ รือมีความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
มาตรา ๗๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการ
มาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือค�ำสั่งที่จัดให้มี
คณะกรรมการชุดนั้นจะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อนมา
เพราะไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึง่ มิใช่คณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาท หากได้มี
การนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมา และการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุ
ความประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย
มาตรา ๘๐ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการก�ำหนด
การนัดประชุมต้องท�ำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
เว้นแต่กรรมการนัน้ จะได้ทราบการบอกนัดในทีป่ ระชุมแล้ว กรณีดงั กล่าวนีจ้ ะท�ำหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการ
ที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้
บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น�ำมาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ
จะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้
กฎหมาย
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มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอำ� นาจหน้าที่ด�ำเนินการประชุม และเพื่อรักษาความเรียบร้อย
ในการประชุม ให้ประธานมีอำ� นาจออกค�ำสั่งใด ๆ ตามความจ�ำเป็นได้
ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้รองประธานกรรมการ
ท�ำหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท�ำหน้าที่แทน
ในกรณีท่ีประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการใดๆ นอกจากการด�ำเนินการประชุมให้น�ำ
ความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึง่ ให้มหี นึง่ เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
เรือ่ งใดถ้าไม่มผี คู้ ดั ค้าน ให้ประธานถามทีป่ ระชุมว่ามีผเู้ ห็นเป็นอย่างอืน่ หรือไม่ เมือ่ ไม่มผี เู้ ห็น
เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น
มาตรา ๘๓ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมและ
ถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย
มาตรา ๘๔ ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องมีลายมือชื่อของกรรมการ
ที่วินิจฉัยเรื่องนั้น
ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้ง ให้มีสิทธิท�ำความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในค�ำวินิจฉัยได้
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๘๕ ให้ถือว่าระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๖ บรรดาค�ำขอเพือ่ ให้มคี ำ� สัง่ ทางปกครองทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้รบั ไว้กอ่ นทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้บงั คับ ให้เจ้าหน้าทีท่ ำ� การพิจารณาค�ำขอดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายหรือกฎส�ำหรับเรือ่ งนัน้ ได้กำ� หนดไว้
มาตรา ๘๗ เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ให้เป็นอันยกเลิก
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

280

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การด�ำเนินงานทางปกครองในปัจจุบัน
ยังไม่มหี ลักเกณฑ์และขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสม จึงสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนต่างๆ ส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ทางปกครองขึน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการใช้บงั คับกฎหมาย
ให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ และอ�ำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๔
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท�ำค�ำสั่งทางปกครองให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะและอ�ำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
กฎหมาย
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กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙

ี ฏิบัตริ าชการ
ตามความใน มาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
อาศัยอํานาจ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะ กรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
แปลเป็นภาษาไทย ให้กระทํา
ข้อ ๑ การรับรองความถูกต้องของคํา
โดย
(๑)

คนไทย ทีจ
่ บการสี กษาในระดับที,ไม่ตากว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใข้ภาษาที,ปรากฏ

ในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน
(๒)

อาจารยํในสถาบันการสี กษาระดับอุดมสีกษาและเป็นผูส้ อนภาษาทีป
่ รากฏในเอกสารนั้น

ในสถาบันการสีกษาดังกล่าว
(๓) สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศทีต
่ ั้งอยูใ่ นประเทศไทย โดยประเทศนั้นใช้ภาษาทีป่ รากฏ

ในเอกสารนั้นเป็นภาษาราชการ
(๔)

_ ฯ- _ ฯ

สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศโดยไม,ต้องให้จัดทําคําแปลเป็น

่ ะยอมรับเอกสารที,
ข้อ ๒ เจ้าหน้าทีจ
รุ
,
พ
รุ
•ฯ 15

ภาษา เทย ๒๒กรณี ดังต่อ tปน
(๑)

่ ั้นเห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษาดังกล่าวไต้
เจ้าหน้าทีน

(๒) เจ้าหน้าทีน
่ ั้นมีผรู่้ วมงานที่มีความรูในภาษาดังกล่าว

ใหไว’ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
พล้เอก

ชวลิต ยงใจยุทธ

นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม
่ าตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

วิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตใิ ห้การรับรองความถูกต้องของคํา
แปลเป็นภาษาไทยของเอกสาร
ขึ้นเป็นภาษาด่างประเทศ หรือการยอมรับเอกสารทีท
ทีท
่ ํา
ขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
่ ํา

วิธกี ารทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวงจึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
พ.ศ. ๒๕๓๙

ี ฏิบัติ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
อาศัยอํานาจ
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรี โดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

คําสั่งทางปกครองในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)

ให้

(๑)

การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน

หรือการให้พันจากตําแหน่ง
(๒) การแจํง์ ผลการสอบหรือการวัดผลความรูห
้ รือความสามารถของบุคคล

(๓) การไม,ออกหนังสือเดินทางสําหรับ
การเดินทางไปต่างประเทศ
(๔)

การไม,ตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว

(๕)

งานของคนต่างด้าว
การไม,ออกใบอนุญาตหรือการไม,ต่ออายุใบอนุญาตทํา

(๖)

การสั่งให้เนรเทศ
ให่ไว้ ณ วันที, ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

สั่งทางปกครอง
ให้คํา
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที,เป็นการสม ควรกําหนด

ิ รือไม,สมควรแจงให้คู,กรณีทราบข้อเท็จจริง หรือให้คู,กรณีโต้แย้งก่อนการ
ในบางกรณี ซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแจํงห
ทํา
คําสั่งทางปกครอง เป็นคําสั่งทางปกครองทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ม่ต้องแจ้งให้คกู่ รณีทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งก่อน

การทํคํ
าา
สั่งทางปกครอง ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

ให้การกําหนด
คําสั่งทางปกครองดังกล่าวต้องกระทํโาดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก
พ.ศ. ๒๕๓๙ ไต้กําหนด

กฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

ี ฏิบัตริ าชการ
ตามความใน มาตรา ๖ และมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
อาศัยอํานาจ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑

ในกฎกระทรวงนี้

“เอกสาร” ให้หมายความรวมถึงสิงที่อื่อความหมายให้รูเ้ รื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล รูป ตัวเลข หรือ

สิงใด ๆ ไม,ว่าการสือความหมายนั้นจะทําได9โดยสภาพของสิงนั้นเองหรือโดยผ่านวิธกี ารใด ๆ และไม,ว่าจะได้จัดทํา
ไว้ในรูปของหนังสือ แฟ้ม รายงาน แผนผัง

แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย หิเล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก

โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี ื่นใดทีท
่ ําให้สิงทีบ่ ันทึกไว้ปรากฏได้และวัตถุใด ๆ บรรดาที่ใข้เป็นพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาทางปกครอง
ข้อ ๒

คู'กรณีทปี่ ระสงค์จะขอเข้าตรวจดูเอกสารใดเพื่อประกอบการโต้แย้งหรือชีแ้ จงหรือป้องกัน

สิทธิของตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง อาจทํา
คําขอด้วยวาจา หรือทําเป็นหนังสือโดยน่ามายื่นด้วยตนเอง
่ รือหน่วยงานของรัฐ ที,เจ้าหน้าทีผ
ต่อเจ้าหน้าทีห
่ นู้ ั้นสังกัดหรือโดย ส่งทางไปรษณียโํ ดยระบุเอกสารหรือลักษณะ
ของเอกสารที่ดอ้ งการจะตรวจดู

ี ํา
ในกรณีมค
ขอด้วยวาจาหรือมีคํา
่ ิจารณา
ขอเป็นหนังสือโดยน่ามายื่นด้วยตนเองให้เจ้าหน้าทีพ

คู,กรณีใต้ตรวจดูเอกสารในขณะนั้น แต่๓เจ้าหน่าที่ใม่พร้อมทีจ่ ะให้ตรวจดูในขณะนั้นได้หรือเป็นกรณีมคี ําขอเป็นหน่งสือ
โดยส่งทางไปรษณีย์ ให้เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาและแจ้งกําหนด
วัน เวลาและสถานที่ทจี่ ะให้ตรวจคูเอกสารให้คู,กรณีทราบ

ให้

ข้อ ๓

ในการตรวจดูเอกสาร

ให้เจ้าหน้าทีอ
่ ํานวย
ความสะดวกแก,การตรวจดูตามความเหมาะสม

และต้องระมัดระวังมิให้เอกสารชํารุดเสียหายหรือสูญหาย

เพื่อประโยซน่ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง

่ นู้ ั้นสังกัด อาจวาง
หน่วยงานของรัฐ ทีเ่ จ้าหน้าทีผ

แนวปฏิบัติทส
ี่ มควรในการให้คู,กรณีตรวจคูเอกสาร โดยคํานึถงึงประเภทหรือลักษณะของเอกสาร

ในการยื่นคํา
ขอตรวจดูเอกสาร คูก่ รณีผยู้ ื่นคํา
ขอไม,ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อการดังกล่าว
ในการให้คู,กรณีตรวจดูเอกสารใด ถ้าต้องมีคําใช้จ่ายเกินกว่าการให้ตรวจคูตามปกติ ให้หน่วยงาน
ข้อ ๔

่ นัู้ ้นสังกัดเรียกเก็บคํา
ของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีผ
ธรรมเนียมในอัตราทีเ่ ห็นสมควร

การกําหนด
ค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้คํานึถ
งึงค,าใข้จ่ายจริงทีต่ ้องเสียในการตรวจคูเอกสาร

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสํานักงานและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ประกอบด้วย แต่ไม,สูงกว่า
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คู,กรณีต้องการสําเนาเอกสารใด ให้เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาดําเนินการให้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๕ ถ้า

โดยจะต้องระมัดระวังมิให้ต้นฉบับเอกสารชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

่ นู้ ั้นสังกัด อาจวาง
หน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีผ

แนวปฏิบัติทส
ี่ มควรในการจัดทำสําเนาเอกสารโดยคํานึถงึงประเภทหรือลักษณะของเอกสาร

ในการจัดทํา
สําเนาเอกสาร

่ นู้ ั้นสังกัดเรียกเก็บค,าใข้จ่ายใฉอัตรา
ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีผ

ทีเ่ ห็นสมควร แต่ในกรณีเล็กน้อยจะยกเว้นไม,เรียกเก็บค,าใข้จ่ายก็ไต้ และให้น่าความในข้อ ๔ วรรคสาม มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม

ให้โว้ ณ

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

หมายเหต:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีใ่ นการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าทีจ่ ะต้อง

เอกาสแก,คู,กรณีผู้มีสว่ นไต้เสียไดํโต้แย้งหรือชีแ้ จงข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนหรือหักล้างข้ออ้างหรือข้อเถียงพร้อมทั้ง
แสดงพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาทํา
ดําสั่งทางปกครองอันเป็นการป้องกันสิทธิของคู,กรณี หากคูก่ รณี

ให้

ไมไดํรบทราบข้อเท็จจ่ริงหรือพยานหลักฐานทีจ่ ะใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทางปกครองของเจ่าหใภ้ทแี่ ล้วคู,กรณีกย็ ่อม
ไม่อาจจะรู้เต้ว่าตนมีสิทธิประการใด และควรป้องกันสิทธิของตนอย่างไร ซึ่งมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ให่สีทธิแก,คู,กรณีในการขอตรวจดูเอกสารทีจ
่ ําเป็น เพื่อทีจ่ ะดําเนินการโต้แย้ง

หรือชีแ้ จง หรือป้องกันสิทธิของตนไต้ โดยกําหนดให้การตรวจดูเอกสารค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัด

สําเนาเอกสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก
ทํา
่ ําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เว้นแต่เอกสารหรือพยาน
หลักฐานนั้น เป็นกรณีทตี่ ้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตด
ิ ังกล่าว จึงจําเป็นต้องออกกฎ
กระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙
ตามความใน มาตรา ๖ และ มาตรา ๔๕ วรรคสาม
อาศัย อํานาจ

ี ฏิบัติ
แห่งพระราชบัญญัตว
ิ ิธป

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ

สั่งทางปกครองไม,รวมถึง
๑ ในกฎกระทรวงนี้ คํา

(๑)
(๒)

คําสั่งทางปกครองอันเป็นการวินิจฉัย อุทธรณ์ทไี่ ด้ดําเนินการตามข้อ ๒
คําสั่งทางปกครองอันเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามขั้นตอนที่มกี ฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
สั่งทางปกครองในกรณ์ที่เจ้าหน้าทีผ
คํา
สั่งไม,เห็นด้วยกับคํา
่ ทํ
คํา
อุทธรณ์
ู้ า

ข้อ ๒ การพิจารณาอุทธรณ์

ของเจ้าหน้าที่
ให้เป็นอํานาจ
(๑)

ดังต่อไปนี้

หัวหน้าส่วนราชการประจํจัางหวัด ในกรณีที่ผท
คําสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด
ู้ ํา

ของส่วนราชการประจํจาังหวัดหรือส่วนราชการประจํอ
า ําเภอ
ของ กระทรวง ทบวง กรม เดียวกัน

เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัว หน้าส่วนราชการระดับกอง หรือเทียบเท่า
หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
หรือห่ว์หน้าส่วนราชการประจําเขต แล้วแตกรณี ในกรณีที'ผทำคำ
สั่งทางปกครองเป็นเจ้ไหน้าทีไ่ นลังกัดของส่วนราชการนั้น
ู้
(๒)

(๓)

อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการทีม
่ ฐี านะเป็นกรม แล้วแต่กรณี ในกรณีทผ
ี่ ทํ
คำสั่งทางปกครอง
ู้ า

เป็นเลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําเขตหรือผูอ้ ยูไ่ ด้บังคับบัญชาของอธิบดี

หรือหัวหน้าส่วนราชการทีมฐานะเป็นกรมซึ่งดํารง
ตําแหน่สงูงกว่านั้น
(๔) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี ในกรณีที,ผูทํ
คํา
สั่งทางปกครองเป็นผูดํ
ตําแหน่ง
้ า
้ ารง
อธิบดีหรือเทียบเท่า
(๕)

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ในกรณีที,ผูทํ
คําสั่งทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วน
้ า

ราชการทีข่ ึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือเป็นผูดํ
ตําแหน่ปลั
ง ดกระทรวงหรือปลัดทบวง
้ ารง
(๖)

ประธานวุฒิสภา ในกรณีที,ผูทํ
คําสั่งทางปกครองเป็นผูดํ้ ารงตําแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา
้ า

(๗) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ในกรณีที'ผท
สั่งทางปกครองเป็นผูดํ
ํา ํา
ตําแหน่งเลขาธิการ
ู้ ค
้ ารง
สภาผูแ้ ทนราษฎร

(๘) ผูว่้ าราชการจังหวัด ในกรณีที'ผทํ
สั่งทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจํจาังหวัด
คํา
ู้ า

นายอําเภอเจ้าหน้าทีข่ องส่วนราชการของจังหวัด เจ้าหน้าทีข่ องส่วนราชการของอําเภอหรือเจ้าหน้าทีข่ องสภาตําบล

ไว้แล้วใน (๑)
เว้นแต่กรณีที,กําหนด
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(๙) ผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือคณะผูบ้ ริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผท
สั่งทางปกครอง
ู้ ำคํา

เป็นเจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ผูว้ ่าราชการจังหวัด ใน กรณีที่ผู้'ทค
สั่ง ทางปกครองเป็นผู้'บริหารท้องถิ่น หรือคณะ
ํา ํา

ผูบ้ ริหารท้องถิ่น

(๑๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่ผท
คําสั่งทางปกครองเป็นผูว่้ าราชการกรุงเทพ
ู้ ํา

มหานคร หรือผูว้ ่าราชการจ้ง่หวัดในฐานะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือในฐานะราชการในส่วนภูมิภาค

(๑๒) ผูแทนของ
ี่ ทํ
คําสั่งทางปกครอง
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณีในกรณีทผ
้
ู้ า

เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๑๓) เจ้าหน้าทีผ
่ ู้มีอํานาจ
สั่งการหรือมอบหมายให้เอกชนปฏิบัติหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนด

ในกรณีที่ผทํ
คําสั่งทางปกครองเป็นเอกซนซึ่งได้รับคําสั่งหรือได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีด่ ังกล่าว
ู้ า

(๑๔) ผูบ
ดูแล หรือผูค้ วบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง แล้วแต่กรณีในกรณีที่
้ ังดับบัญชา ผูกํ
้ ากับ

สํ่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าทีอ่ ื่นนอกจากทีก
า ํา
่ ําหนดไว้ข้างด้น
ผูทํ
้ ค

(๑๕) เจ้าหน้าทีผ
่ ทํ
สั่งทางปกครองเป็นผูซึ่งไม่มีผบู้ ังคับ
คําสั่งทางปกครองนั้นเอง ในกรณีที่ผทํ
า ํา
ู้ ค
ู้ า

บัญชา ผูกํ
ดูแล หรือผูควบ
คุม
้ ากับ
้

ให้ไว้ ณ

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

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีห
่ ลักการของพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประสงค์ให้มก
ี ารอุทธรณ์ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีผ
สั่งทางปกครองไม,เห็นด้วย
่ ท
ํา ํา
ู้ ค

กับคํา
อุทธรณ์ได้เพียงหนึ่งชั้น

ก่อน ทีจ
่ ะน่าคดีขึ้นวินิจฉัยยัง องค์กรที, มีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง

ทั้งนีเพื
้ ่อให้ผู้มอ
พิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาแก่ไขหรือทบทวนคํา
สั่งทางปกครองให้ถูกต้อง และเปีด'โอกาส,ให้
ี ํานาจ
ประชาซนได้รับความเป็นธรรม ก่อนทีจ่ ะน่าคดีขึ้เภินิจฉัยยังองค์กรที่มอ
ี ํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองดังกล่าวด้วย

และโดยทีม่ าตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให้เจ้าหน้าที่

พิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที,กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
ผู้มอ
ี ํานาจ
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
พ.ศ. ๒๕๓๙

ี ฏิบัตริ าชการ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
อาศัยอํานาจ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
tf
ออกกฎกระทรวง ดงต อ เบน
0/

เ

ท

รุ'

คําสั่งทางปกครองที'แสดงให้ทราบโดยทางเสียง แสงหรือสัญญาณที'สามารถทำให้รับรูถึงคําสั่ง
ทางปกครองนั้นได้ทันที เป็นคำสั่งทางปกครองที'มีผลเมื่อได้แจ้ง
ให้

ไหไว้ ณ วันที' ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากโดยทั่วไปการแจ้งคํา
สั่งทางปกครอง

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อาจกระทํด้าวยวาจาหรือหนง์สือ แต่มคํ
ตามพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี า
สั่งทางปกครอง

บางประเภทที'แสดงให้ทราบโดยการส์อความหมายในรูปแบบอื่น ซึ่งต้องมีผลทันทีและโดยที'มาตรา ๖๘ วรรคสอง

คําสั่งทางปกครองที'แสดงให้ทราบโดยการอื่อความหมายในรูปแบบอื่น

ิ ังกล่าวกําหนด
แห่งพระราชบัญญัตด
ให้

ตามทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง ให้มผี ลเมื่อได้แจ้ง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
พ.ศ. ๒๕๓๙

ตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราช
อาศัยอํานาจ

ี ฏิบัติ
บัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

๑ การคัดค้านว่าเจ้าหน้าทีผ่ ู้!,ตจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องใดไม่ไค้ตามมาตรา ๑๓
หรือตามมาตรา ๑๖ ให้คูก่ รณีทํา
่ นู้ ั้น โดยระบุข้อคัดค้านพร้อมด้วยข้อเท็จจริง
คํา
คัดค้านเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าทีผ
และข้อกฎหมายที,เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว่ในหนังสือคัดค้านนั้นด้วย
ข้อ

คําสํ่งทางปกครอง โดยคูก่ รณีจะยื่นด้วยตนเอง

า่อนได้รับแจง
ข้อ ๒ การยื่นหนังสือคัดค้าน ต้องกระทํก

หรือส่งทางไปรษณียต์ อบรับก็ได้
ข้อ ๓

ในกรณีที,มายื่นหนังสือคัดค้านด้วยตนเอง

คู,กรณีจะยื่นต่อเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งถูกคัดค้านนั้นเอง

หรือผูบั้ งคับบัญชาของเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งถูกคัดค้าน เจ้าหน้าทีส่ ารบรรณ หรือเจ้าหน้าทีค่ นหนึ่งคนใดในหน่วยงานที,เจ้าหน้าที่
ซึ่งถูกคัดค้านสังกัดก็ได้
ข้อ ๔

ในกรณีที,ส่งหนังสือคัดด้านทางไปรษณียตอบ
รับ ให้จ่าหน้าซองถึงเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งถูกคัดค้านหรือ
์

่ ึ่งถูกคัดค้าน เจ้าหน้าทีส่ ารบรรณ หรือเจ้าหน้าทีค
่ นหนึ่งคนใดในหน่วยงานที,เจ้าหน้าที่
ผูบั้ งคับบัญชาของเจ้าหน้าทีซ

ซึ่งถูกคัดค้านสังกัดก็ได้
ข้อ ๕

เมื่อได้รับหนังสือคัดค้านแล้ว

ี ารประทับตรารับฺ และลงทะเบียนรับไว้เป็น
ให้ผูร้ ับจัดให้มก

หลักฐานในวันที,รับหนังสือคัดค้านตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และในกรณีที,คู,กรณียื่นหนังสือคัดค้านด้วยตนเอง
ให้ผูรั้ บออกใบรับหรือจัดให้ออกใบรับให้ด้วย

ข้อ ๖

ในกรณีที่ผรัู้ บหนังสือคัดค้าน มิใซ่เจ้าหน้าทีซ่ ึ่งถูกคัดด้าน

ให้ผูร้ ับนั้นแจ้งการรับพร้อมทั้ง

การรุ่งขึ้น
หนังสือคัดด้านให้เจ้าหน้าทีซ่ ึ่งลูกคัดค้านทราบโดยไม่ซักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทํา
ข้อ ๗

เมื่อเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งถูกคัดค้านได้รับหนังสือคัดค้านตามข้อ ๓ หรือข้อ ๖

่ ึ่ง
แล้วให้เจ้าหน้าทีซ

ถูกคัดค้านปฏิบัตดิ ังนี้
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(๑) ในกรณีที,ถูกคัดค้านเพราะเหตุมสี ่วนได้เสียตามมาตรา ๑๔ ให้หยุดการพิจารณาเรื่องนั้นไว้ก่อน

และล่งหนังสือคัดค้านพร้อมคำชีแจง
้ ไปยังผูบั้ งคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งภายในหํา
วันทํา
การ เพื่อผูบั้ งคับบัญชา

ดังกล่าวจะไค้พิจารณาและมีคํา
สั่งต่อไป

(๒) ในกรณีที,ถูกคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา ๑๖ ถ้าเห็นว่าตนมีเหตุตามที’ถูกคัดค้านให้ปฏิบัติ

ตาม (๑) แต่ถ้าเห็นว่าตนไม,มีเหตุตามที,ถูกคัดค้าน จะทํา
การพิจารณาเรื่องต่อไปก็ไค้ แต่ต้องแจงให้ผูบ
้ ังคับบัญชา

เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบเพื่อพิจารณาและมีคํา
สั่งต่อไป

ในกรณีที'ผบู้ ังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที,ซึ่งถูกคัดค้านขึ้นไปชั้นหนึ่งไม,มีอน
ําาจพิจารณาและสั่งการ
สั่งต่อไป
คํา

ให้ผูบั
พิจารณาสั่งการเพื่อมี
้ ให้ผูบั้ งคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
้ งคับบัญชาคังกลำวเสนอหนังสือคัดค้านและคำชีแจง

ข้อ ๘ ให้ผูบั
้ งคับบัญชาตามข้อ ๗

พิจารณาสั่งการโดยไม,ชักข้า ทั้งนี้ ไม่เกินห้าวันทํา
การนับแต่

วันได้รับหนังสือคัดค้านและคํา
ชแี้ จงจากเจ้าหน้าที,ซึ่งถูกคัดค้าน

ในการพิจารณาคํค
าัดค้าน ผู้บง์คับบัญชาตามวรรคหนึ่งอาจตรวจสอบข้อเท็จจ่ริงไค้ตามความเหมาะสม

โดยไม่ผูกพันกับคํา
คัดค้านหรือพยานหลักฐานของคูก่ รณี
ในกรณีที,พิจารณาเห็นว่าคํา
คัดค้านมีเหตุผลเพียงพอ ให้ผูบ้ ังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าทีซ่ ึ่งถูกคัดค้าน
พันจากหน้าทีใ่ นการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที,ทําให้ถูกคัดค้าน และสั่งให้เจ้าหน้าทีอ่ ื่นซึ่งมีอํานาจ
พิจารณา
ทางปกครองในเรื่องนั้นหรือเจ้าหน้าทีอ่ ื่นซึ่งตามกฎหมายอาจเป็นผูทํ
หน้าทีแ่ ทนไค้เข้าทํา
หน้าทีน่ ั้นและแจ้งให้คู,กรณี
้ า

ทราบโดยไม่ชักข้า

ในกรณีที,พิจารณาเห็นว่าคํา
คัดค้านมีเหตุผลไม่เพียงพอ ให้ผูบั้ งคับบัญชาสั่งยกคํา
คัดค้านและแจ้งให้
คูก
่ รณีทราบโดยไม,ชักช้า

อํานาจผบัู้ งคับบัญชาในระดับ

การพิจารณาสั่งการของผูบ
้ ังคับบัญชาตามวรรคสามและวรรคสั่1ม่ดัด

ที,สูงกว่าทีจ่ ะพิจารณาสั่งการในเรื่องดังกล่าว

ใหํไว้ ณ วันที, ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที,มาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตวิ ่าการยื่นคํา
คัดค้าน การพิจารณาคํา
คัดค้าน

และการสั่งให้เจ้ไหใภ้ ที,อื่นเข้า.ปฏิบัตห
ิ น้าทีแ่ ทนเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งถูกคัดค้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ําหนด

ในกฎกระทรวง จึงจําเป็นค้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙
ตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๕ วรรคสี และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
อาศัยอํานาจ

วิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการ
ทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ี ํานาจ
พิจารณา
๑ การดัดค้านว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดในคณะกรรมการทีม่ อ
ทางปกครองจะทํา
การพิจารณาทางปกครองเรื่องใดไม,ได้ตามมาตรา ๑๓ ให้ทํา
คํา
ดัดค้านถึงประธานกรรมการ
แต่ถ้าเป็นการคัดค้านตามมาตรา ๑๖ ให้ทํา
คํา
ดัดค้านถึงผูถ้ ูกดัดค้าน
การดัดค้านตามวรรคหนึ่งให้ทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อดัดค้านพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ที,เป็นเหตุแห่งการดัดค้านไว่ในหนังสือนั้นด้วย
ข้อ

ข้อ ๒ การยื่นหนังสือดัดค้าน

คําสั่งทางปกครอง

คู,กรณีจะยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณียต์ อบรับก็ได้ แต่ต้องก่อน

ได้รับแจ้ง

ข้อ ๓

ในกรณีที,มายื่นหนังสือดัดค้านด้วยตนเอง คู,กรณีจะยื่นต่อผูถู้ กดัดค้าน กรรมการคนหนึ่งคนใด

หรือหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการก็ได้
ข้อ ๔

ในกรณีทสี่ ่งหนังสือดัดค้านทางไปรษณียต
์ อบรับ

ให้จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการ

กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการก็ได้
ข้อ ๕

เมื่อได้รับหนังสือดัดค้านแล้ว

ี ารประทับตรารับ และลงทะเบียนรับไว้
ให้ผูร้ ับจัดให้มก

เป็นหลักฐานในวันที'รับหนังสือดัดค้านตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และในกรณีทคี่ ู,กรณียื่นหนังสือดัดค้าน
ด้วยตนเอง ให้ผูร้ ับออกใบรับหรือจัดให้ออกใบรับให้ด้วย

ข้อ ๖

ในกรณีที,ผูรั้ บหนังสือดัดค้านมิใช่ประธานกรรมการหรือผูถ้ ูกดัดค้าน

ให้ผูน
้ ั้นแจ้งการรับ

พร้อมทั้งหนังสือดัดค้านให้ประธานกรรมการหรือผูถ
้ ูกดัดค้าน แล้วแต่กรณี ทราบโดยไม,ชักข้า
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ข้อ ๗

เมื่อได้รับหนังสือคัดค้านตามข้อ ๓ หรือข้อ ๖

การดังนี้
แล้วแด,กรณี ให้ดําเนิน

(๑) ในกรณีคัดด้านตามมาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

เหตุคัดด้านนั้น

(๒) ในกรณีคัดด้านตามมาตรา ๑๖ ถ้าผูที้ ,ถูกคัดด้านเห็นว่าตนไม่มเี หตุตามที,ถูกคัดด้าน

จะทํา
การพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้ แต่ต้องแจิงใ์ ห้ประธานกรรมการทราบเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

เหตุคัดด้านนั้น
ข้อ ๘

้ ข้อเท็จจริงและ
ในการพิจารณาคํา
คัดด้าน คณะกรรมการจะต้องให้เอกาสผูถ้ ูกคัดด้านชีแจง

ตอบข้อซักถาม และคณะกรรมการอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ผูกพัน

กับดํา
คัดด้านหรือดํา
ชแจงของ
ี้
ผูถ้ ูกคัดด้านหรือพยานหลักฐานของคู,กรณี

เมื่อทีป
่ ระชุมมีมติเป็นประการใดแล้ว

คู,กรณีทราบโดยไม่ซักซา

ี่ ระชุมให้ผูถู้ กคัดด้านและ
ให้ประธานกรรมการแจ้ง มติทป

ให้เว้ ณ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใข้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๑๕ วรรคสื และมาตรา ๑๖ วรรคสาม

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
แห่งพระราชบัญญัตว
ิ ิธป

พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตวิ ่า การยื่นดํา
คัดด้านและการพิจารณา

ี ํานาจ
่ อ
พิจารณาทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ําหนด
ดํา
คัดด้านกรรมการในคณะกรรมการทีม
ในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
พ.ศ. ๒๕๓๙

ี ฏิบัตริ าชการ
ตามความใน มาตรา ๖ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
อาศัยอํานาจ
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะ กรรมการวิธป
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

๑ การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาไข้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่
ทํา
คําสั่งทางปกครองในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมาย
ผู้มอ
ี ํานาจ
ข้อ

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ในการดําเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๒ การมอบ อํานาจ

' จทํา
คําสัa่ ทางปกครองในราชการบริหารส่วนห้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งราชการส่วนห้องถิ่นนั้น ๆ
ผู้มอ
ี ํานา
ในการดำเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๓ การมอบ อํานาจ

ทํา
คําสั่งทางปกครองในสังกัดรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
ผู้มีอํานาจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น ๆ

ในการดําเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๔ การมอบอํานาจ
ในระหว่างหน่วยงานตามข้อ ๑

..ร

ข้อ ๒

และข้อ ๓ ที่มฐี านะเป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามความตกลงระหว่าง

หน่วยงานนน

ความตกลงตามวรรค หนึ่งให้ทําเป็น หนังสือ และ กําหนด
ตําแหน่ข
ง อง เจ้า หน้าที่ที่จะ มอบ

และรับมอบอํานาจไว้ในข้อตกลงนั้นด้วย
ให่ไว้ ณ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

่ าตรา ๕๖ วรรคสอง
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม

แห่งพระราชบัญญัติ

ที,จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
วิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตให้เจ้
ไหน่าที่ผู้มอ
ิ
ี ํานาจ
่ ื่นเป็นผูด
่ ึ่ง อยูใต้
การได้ จึงจําเป็นต้องออกกฎ
อาจมอบอํานาจ
ให้เจ้าหน้าทีซ
้ ําเนิน
่ บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีอ
กระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙

__

_ _ _____

ตามความในมาตรา ๖ และ มาตรา ๕๗ วรรคสอง
อาศัย อํานาจ

ี ฏิบัติ
แห่งพระราชบัญญัตว
ิ ิธป

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ี ารยึดหรืออายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สิน
ข้อ ๑ การไข้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธก
รุ,
o
V
V Jw I ฯ
__ _«_« _ I
«1 V ๘!

ของฝ่อยู่เตบงคบของคาสงทางปกครอง
rt vw

w

(๑)

เหเบนอํานาจของเจาหนาทดงตอเปน

ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง ในกรณีที่ผทํ
คําสั่งทางปกครองเป็น
ู้ า

งานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
เจ้า หน้าทีใ่ น สังกัดของสํานัก
แล้วแต่กรณี

(๒)

I*

สํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานปลัดทบวง

่ ฐานะเป็นกรม ในกรณีที่ผทํ
อธิบดหรือห่วหน่าส่วนราชการทีม
คําสํ่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่
ู้ า

ในสังกัดของกรมหรือส่วนราชการทีม
่ ฐี านะเป็นกรม

แล้วแต่กรณี

(๓) ผูว่้ าราชการจ้ง์หวัด ในกรณีที,ผูทํ
คําสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าทีข่ องราชการส่วนภูมิภาค
้ า

ในจังหวัด
(๔)

สั่งทางปกครอง
ํา ํา
ู้ ค
ผูบ้ ริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในกรณีที่ผท

เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๕)

แล้วแต่กรณี

ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศ มนตรี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ

ปลัดเมืองพัทยา ในกรณีที่ผท
คําสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดของกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร
ู้ ํา
เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๖)

หรือเมืองพัทยา

แล้วแต่กรณี

ผูบริ
้ หารหรือคณะผูบริ
้ หารท้องถิ่นอื่นนอกจาก (๕) โดยความเห็นชอบของผูว่้ าราชการจ้งหวัด

ในกรณีที่ผท
คําสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าทีข่ อง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ู้ ํา

(๗) รัฐมนตรีผรัู้ กษาการตามกฎหมาย ในกรณีที่ผท
คําสั่งทางปกครองเป็นเอกชน ซึ่งมือํานาจ
ู้ ํา

หน้าทีต
่ ามทีก่ ฎหมายกําหนด
(๘) เจ้าหน้าทีผ
่ ู้มือํานาจ
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แล้ว แต่กรณี

ในกรณีที่ผท
คําสั่งทางปกครองเป็นเอกชนซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีด่ ังกล่าว
ู้ ํา
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ข้อ ๒

แล้วแต่กรณี

ในกรณีทเี่ จ้าหน้าที่ผู้มอ
ตามข้อ ๑ เป็นผูทํ
คําสั่งทางปกครอง
ี ํานาจ
้ า

่ ังกล่าว
ให้เจ้าหน้าทีด

สั่งทางปกครอง
สั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผูอ้ ยูใน
เป็นผู้มอ
่ บังคับของคํา
ี ํานาจ
ข้อ ๓ ความในข้อ

สั่งยึด
๑ และข้อ ๒ มิให้ใช้บังคับกับกรณีทกี่ ฎหมายใดกำหนดเรื่องผู้มอี ํานาจ

หรืออายัดหรือขายทอดตลาดไวํโดยเฉพาะ
ให้เว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

สั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด
วิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตวิ ่า ผู้มอ
ี ํานาจ
ตามทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ให้เป็นไป
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
พ.ศ. ๒๕๓๙

ี ฏิบัตริ าชการ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
อาศัยอํานาจ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ

๑

คําสั่ง

่ ู้มีอํานาจ
เจ้าหน้าทีผ
กําหนดจํานวน
ปรับทางปกครองในกรณีที่ผอู้ ยูใน
คํา
่ บังคับของ

ทางปกครองฝ่าบนหรือไม,ปฏิบัตต
ิ ามได้แก่
(๑)

กําหนดจํานวน
ปรับทาง ปกครองไดํใ ม,เกิน สอง หมื่น บาทต่อวัน
รัฐมนตรีมี อํานาจ
คํา

สั่งทางปกครองทุกท้องทีท
สําหรับ
การฝ่าบนหรือไม่ปฏิบัตต
่ ั่วราชอาณาจักร
ิ ามคํา

(๒) คณะ กรรมการตามกฎหมาย มี อํานาจ
กําหนดจํานวน
ปรับทาง ปกครองไต่ไม,เกิน
คํา

บนหรือไม,ปฏิบัตติ ามคําสั่งทางปกครองทุกท้องทีท่ ั่วราชอาณาจักร

การฝ่า
สองหมื่นบาทต่อวัน สําหรับ

(๓) ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือตําแหน่ทีง่เรืยกซื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง

กําหนดจํานวน
หรืออธิบดี มีอํานาจ
ค่าปรับทางปกครองไต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อวัน สําหรับ
การฝ่าบนหรือ

คําสั่งทางปกครองทุกท้องทีท่ ั่วราชอาณาจักร

ไม่ปฏิบัตต
ิ าม

(๔)

กําหนดจํานวน
ปรับทาง
คํา
ผูว่้ าราชการจ้งหวัด หรือผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ

ปกครองไต่ไม,เกินหนึ่งหมื่นห่าพันบาทต่อวัน สําหรับ
การฝ่าบนหรือไม่ปฏิบัตต
่ างปกครองที,อยูใ่ นเขตจํงหวัด
ิ ามคําสั3ท

หรือเขตกรุงเทพมหานคร

แล้วแต่กรณี

(๕)

หัวหน้าส่วนราชการประจํจาังหวัด มีอํานาจ
กําหนดจํานวน
ปรับทางปกครองไต่ไม่เกิน
คํา

(๖)

กําหนดจํานวน
นายอำเภอมีอํานาจ
ปรับทางปกครองไต่ไม,เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน สําหรับ
คํา

หนึ่งหมื่นบาทต่อวัน สําหรับ
การฝ่าบนหรือไม,ปฏิบัตต
สั่งทางปกครองที,อยูใน
ิ ามคํา
่ เขตจํงหวัด

บนหรือไม,ปฏิบัตติ ามคําสั่งทางปกครองที,อยูใน
่ เขต อําเภอ

การฝ่า

(๗) ผูบ
กําหนดจํานวน
ปรับทางปกครอง
คํา
้ ริหารท้องถิ่นหรือคณะผูบ
้ ริหารท้องถิ่น มีอํานาจ

บนหรือไม,ปฏิบัตติ ามคําสั่งทางปกครองทีอ่ ยูใน
่ เขตอํานาจ

ไต่ไม,เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน สําหรับ
การฝ่า

(๘)

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมีอํานาจ
กําหนดจํานวน
ค่าปรับทางปกครอง
ผูแทนของ
้

บนหรือไม่ปฏิบัตติ ามคําสั่งทางปกครองทุกท้องทีท่ ั่วราชอาณาจักร

ไต่ไม,เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน สําหรับ
การฝ่า

(๙) พนักงานเจ้าหน้าทีต
่ ามกฎหมาย มีอํานาจ
กําหนดจํานวน
ปรับทางปกครองไต่ไม่เกิน
คํา
ห้าพันบาทต่อวัน
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(๑๐) เอกชนซึ่งได้รับมอบใหํใช้อํานาจ
ทางปกครองของรัฐ อาจใช้มาตรการปรับทางปกครองได้

สั่งทางปกครองทุกท้องทีท่ ั่วราชอาณาจักร โดยเสนอให้รัฐมนตรีผรัู้ กษาการ
สําหรับ
การฝ่าฝ่นหรือไม่ปฏิบัตต
ิ ามคํา
ปรับทางปกครองเป็นรายกรณีไป แต่ทั่งนี้ใม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน
ตามกฎหมาย เป็นผูพ
คํา
จํานวน
้ ิจารณากําหนด
ข้อ ๒

ในกรณี ที,เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เห็นว่าการ

ที่มีอยูไม่เพียงพอทีจ่ ะทํา
่ าจเสนอ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เจ้าหน้าทีอ
ค่าปรับทางปกครองตามอํานาจ
กําหนดจํานวน
ปรับทางปกครองสูงกว่าตน
คํา
กําหนดจํานวน
หรือควบคุมดูแลซึ่งมีอํานาจ
กํากับ
ผูบ
้ ังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจ

จํานวน
เป็นผูกํ้ าหนด
ปรับทางปกครองก็ได้
คํา
ี ารชําระ
การบังคับให้มก
ค่าปรับทางปกครองดําเนิน
กําหนดจํานวน
่ ู้มีอํานาจ
ข้อ ๓ ให้เจ้าหน้าทีผ

ปรับทางปกครองทุกสิบห้าวัน
คํา
่ อกใบเสร็จรับเงินให้แก,ผู้ทช
ปรับไว้เป็นหลักฐาน
คํา
ข้อ ๔ ให้เจ้าหน้าทีอ
ี่ ําระ

ใบเสร็จรับเงินให้มขี ้อความแสดงว่าเป็นคํา
ปรับทางปกครองตามกรณีใดและให้บันทึกการชําระ
ปรับทางปกครองไว่ในด้นเรื่องด้วย
คํา

ให้เว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

ซวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม
่ าตรา ๕๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ

วิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตใิ ห้เจ้าหน้าทีผ
สั่งทางปกครองในแต่ละระดับมีอํานาจ
่ อู้ อกคํา

กําหนดจํานวน
สั่งทางปกครอง จึงจําเป็นต้องออกกฎ
ค่าปรับทางปกครองเพื่อบังคับแก'ผฝ่
ิ ามคํา
ู้ าแนหรือ ไม่ปฏิบัตต
กระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอํานาจ
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครองออกกฎกระทรวง
ไว้ดังต่อไปนี้

'จะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปีดหนังสือเพื่อแจงคําสั่งทางปกครอง การนัด

เจ้าพนักงานที

พิจารณา หรือการอย่างอื่นทีจ่ ะต้องแจ้งให้ผูท้ ี'เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีที่ผรัู้ บไม่ยอมรับหรือไม่มีผรู้ ับ ไต้แก,
(๑)

เจ้าพนักงานตํารวจ

(๒)

ข้าราชการส่วนกลาง

(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในเขตพื้นที่ ไต้แก'
(ก)

กํานัน

(ข)

าําบล
แพทย์ประจํต

(ค)

สารวัตรกํานัน

(ง)
(จ)

ผูใหญ'บ้าน
ผูช่้ วยผูใหญ'บ้าน

(ฉ)

ข้าราชการส่วนห้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่น

(ซ)

ข้าราชการประจํอ
า ําเภอหรือจังหวัด

ไห่ไว้ ณ

วันที' ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศไข้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตวิ ่า การทงหนังสือหรือโ)ดหนังสือหากไต้กระทํตา่อหน้าเจ้าพนักงานตามที'

กําหนดในกฎกระทรวงทีไ่ ปเป็นพยานให้ถือว่าไต้มกี ารแจ้งคํา
สั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่น
ที'เจ้าหน้าทีต่ ้องแจํง์แล้ว จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
พ.ศ. ๒๕๓๙

ตามความใน (๒) ของบทนิยาม
อาศัยอํานาจ

“คําสั่งทางปกครอง” ในมาตรา ๕ และมาตรา ๖

ิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
แห่งพระราชบัญญัตว

แนะนํา
ของคณะกรรมการ
นายกรัฐมนตรี โดยคํา

วิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

สั่งทางปกครอง
เป็นคํา
๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งรับหรือไม,รับคําเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ

่ ังต่อไปนี้
ให้การคําเนินการของเจ้าหน้าทีด

เช่า

หรือให้สิทธิ

ประโยชน์

๒.

(๒)

การอนุมัตสิ ั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์

(๓)

การสั่รยกเลิกกระบวนการพิจารณาคำเสนอหรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

(๔)

การสั่งให้เป็นผูท้ ิ้งงาน

การให้หรือไม่ให้ทุนการดีกษา

ให้ไว้ ณ

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

สั่งของเจ้าหน้าทีใ่ นบางกรณีอาจมีป๋ญหาการ
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีค
่ ํา

สั่งทางปกครองหรือไม, และคํา
สั่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าทีข่ องบุคคล
ตีความว่าเป็นคํา
และประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้การออกคํา
สั่งทีเ่ ป็นปืญหานีดํ้ าเนินไปด้วยความเป็นธรรม สมควรกําหนดให้เป็น

คําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงจำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙

ี ฏิบัตริ าชการ
ตามความใน มาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
อาศัยอํานาจ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะ กรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
แปลเป็นภาษาไทย ให้กระทํา
ข้อ ๑ การรับรองความถูกต้องของคํา
โดย
(๑)

คนไทย ทีจ
่ บการสี กษาในระดับที,ไม่ตากว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใข้ภาษาที,ปรากฏ

ในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน
(๒)

อาจารยํในสถาบันการสี กษาระดับอุดมสีกษาและเป็นผูส้ อนภาษาทีป
่ รากฏในเอกสารนั้น

ในสถาบันการสีกษาดังกล่าว
(๓) สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศทีต
่ ั้งอยูใ่ นประเทศไทย โดยประเทศนั้นใช้ภาษาทีป่ รากฏ

ในเอกสารนั้นเป็นภาษาราชการ
(๔)

_ ฯ- _ ฯ

สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศโดยไม,ต้องให้จัดทําคําแปลเป็น

่ ะยอมรับเอกสารที,
ข้อ ๒ เจ้าหน้าทีจ
รุ
,
พ
รุ
•ฯ 15

ภาษา เทย ๒๒กรณี ดังต่อ tปน
(๑)

่ ั้นเห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษาดังกล่าวไต้
เจ้าหน้าทีน

(๒) เจ้าหน้าทีน
่ ั้นมีผรู่้ วมงานที่มีความรูในภาษาดังกล่าว

ใหไว’ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
พล้เอก

ชวลิต ยงใจยุทธ

นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม
่ าตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

วิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตใิ ห้การรับรองความถูกต้องของคํา
แปลเป็นภาษาไทยของเอกสาร
ขึ้นเป็นภาษาด่างประเทศ หรือการยอมรับเอกสารทีท
ทีท
่ ํา
ขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
่ ํา

วิธกี ารทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวงจึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
พ.ศ. ๒๕๓๙

ี ฏิบัติ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
อาศัยอํานาจ
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรี โดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

คําสั่งทางปกครองในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)

ให้

(๑)

การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน

หรือการให้พันจากตําแหน่ง
(๒) การแจํง์ ผลการสอบหรือการวัดผลความรูห
้ รือความสามารถของบุคคล

(๓) การไม,ออกหนังสือเดินทางสําหรับ
การเดินทางไปต่างประเทศ
(๔)

การไม,ตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว

(๕)

งานของคนต่างด้าว
การไม,ออกใบอนุญาตหรือการไม,ต่ออายุใบอนุญาตทํา

(๖)

การสั่งให้เนรเทศ
ให่ไว้ ณ วันที, ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

สั่งทางปกครอง
ให้คํา
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที,เป็นการสม ควรกําหนด

ิ รือไม,สมควรแจงให้คู,กรณีทราบข้อเท็จจริง หรือให้คู,กรณีโต้แย้งก่อนการ
ในบางกรณี ซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแจํงห
ทํา
คําสั่งทางปกครอง เป็นคําสั่งทางปกครองทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ม่ต้องแจ้งให้คกู่ รณีทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งก่อน

การทํคํ
าา
สั่งทางปกครอง ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

ให้การกําหนด
คําสั่งทางปกครองดังกล่าวต้องกระทํโาดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก
พ.ศ. ๒๕๓๙ ไต้กําหนด

กฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

ี ฏิบัตริ าชการ
ตามความใน มาตรา ๖ และมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
อาศัยอํานาจ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑

ในกฎกระทรวงนี้

“เอกสาร” ให้หมายความรวมถึงสิงที่อื่อความหมายให้รูเ้ รื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล รูป ตัวเลข หรือ

สิงใด ๆ ไม,ว่าการสือความหมายนั้นจะทําได9โดยสภาพของสิงนั้นเองหรือโดยผ่านวิธกี ารใด ๆ และไม,ว่าจะได้จัดทํา
ไว้ในรูปของหนังสือ แฟ้ม รายงาน แผนผัง

แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย หิเล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก

โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี ื่นใดทีท
่ ําให้สิงทีบ่ ันทึกไว้ปรากฏได้และวัตถุใด ๆ บรรดาที่ใข้เป็นพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาทางปกครอง
ข้อ ๒

คู'กรณีทปี่ ระสงค์จะขอเข้าตรวจดูเอกสารใดเพื่อประกอบการโต้แย้งหรือชีแ้ จงหรือป้องกัน

สิทธิของตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง อาจทํา
คําขอด้วยวาจา หรือทําเป็นหนังสือโดยน่ามายื่นด้วยตนเอง
่ รือหน่วยงานของรัฐ ที,เจ้าหน้าทีผ
ต่อเจ้าหน้าทีห
่ นู้ ั้นสังกัดหรือโดย ส่งทางไปรษณียโํ ดยระบุเอกสารหรือลักษณะ
ของเอกสารที่ดอ้ งการจะตรวจดู

ี ํา
ในกรณีมค
ขอด้วยวาจาหรือมีคํา
่ ิจารณา
ขอเป็นหนังสือโดยน่ามายื่นด้วยตนเองให้เจ้าหน้าทีพ

คู,กรณีใต้ตรวจดูเอกสารในขณะนั้น แต่๓เจ้าหน่าที่ใม่พร้อมทีจ่ ะให้ตรวจดูในขณะนั้นได้หรือเป็นกรณีมคี ําขอเป็นหน่งสือ
โดยส่งทางไปรษณีย์ ให้เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาและแจ้งกําหนด
วัน เวลาและสถานที่ทจี่ ะให้ตรวจคูเอกสารให้คู,กรณีทราบ

ให้

ข้อ ๓

ในการตรวจดูเอกสาร

ให้เจ้าหน้าทีอ
่ ํานวย
ความสะดวกแก,การตรวจดูตามความเหมาะสม

และต้องระมัดระวังมิให้เอกสารชํารุดเสียหายหรือสูญหาย

เพื่อประโยซน่ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง

่ นู้ ั้นสังกัด อาจวาง
หน่วยงานของรัฐ ทีเ่ จ้าหน้าทีผ

แนวปฏิบัติทส
ี่ มควรในการให้คู,กรณีตรวจคูเอกสาร โดยคํานึถงึงประเภทหรือลักษณะของเอกสาร

ในการยื่นคํา
ขอตรวจดูเอกสาร คูก่ รณีผยู้ ื่นคํา
ขอไม,ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อการดังกล่าว
ในการให้คู,กรณีตรวจดูเอกสารใด ถ้าต้องมีคําใช้จ่ายเกินกว่าการให้ตรวจคูตามปกติ ให้หน่วยงาน
ข้อ ๔

่ นัู้ ้นสังกัดเรียกเก็บคํา
ของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีผ
ธรรมเนียมในอัตราทีเ่ ห็นสมควร

การกําหนด
ค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้คํานึถ
งึงค,าใข้จ่ายจริงทีต่ ้องเสียในการตรวจคูเอกสาร

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสํานักงานและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ประกอบด้วย แต่ไม,สูงกว่า
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คู,กรณีต้องการสําเนาเอกสารใด ให้เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาดําเนินการให้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๕ ถ้า

โดยจะต้องระมัดระวังมิให้ต้นฉบับเอกสารชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

่ นู้ ั้นสังกัด อาจวาง
หน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีผ

แนวปฏิบัติทส
ี่ มควรในการจัดทำสําเนาเอกสารโดยคํานึถงึงประเภทหรือลักษณะของเอกสาร

ในการจัดทํา
สําเนาเอกสาร

่ นู้ ั้นสังกัดเรียกเก็บค,าใข้จ่ายใฉอัตรา
ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีผ

ทีเ่ ห็นสมควร แต่ในกรณีเล็กน้อยจะยกเว้นไม,เรียกเก็บค,าใข้จ่ายก็ไต้ และให้น่าความในข้อ ๔ วรรคสาม มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม

ให้โว้ ณ

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

หมายเหต:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีใ่ นการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าทีจ่ ะต้อง

เอกาสแก,คู,กรณีผู้มีสว่ นไต้เสียไดํโต้แย้งหรือชีแ้ จงข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนหรือหักล้างข้ออ้างหรือข้อเถียงพร้อมทั้ง
แสดงพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาทํา
ดําสั่งทางปกครองอันเป็นการป้องกันสิทธิของคู,กรณี หากคูก่ รณี

ให้

ไมไดํรบทราบข้อเท็จจ่ริงหรือพยานหลักฐานทีจ่ ะใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทางปกครองของเจ่าหใภ้ทแี่ ล้วคู,กรณีกย็ ่อม
ไม่อาจจะรู้เต้ว่าตนมีสิทธิประการใด และควรป้องกันสิทธิของตนอย่างไร ซึ่งมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ให่สีทธิแก,คู,กรณีในการขอตรวจดูเอกสารทีจ
่ ําเป็น เพื่อทีจ่ ะดําเนินการโต้แย้ง

หรือชีแ้ จง หรือป้องกันสิทธิของตนไต้ โดยกําหนดให้การตรวจดูเอกสารค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัด

สําเนาเอกสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก
ทํา
่ ําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เว้นแต่เอกสารหรือพยาน
หลักฐานนั้น เป็นกรณีทตี่ ้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตด
ิ ังกล่าว จึงจําเป็นต้องออกกฎ
กระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙
ตามความใน มาตรา ๖ และ มาตรา ๔๕ วรรคสาม
อาศัย อํานาจ

ี ฏิบัติ
แห่งพระราชบัญญัตว
ิ ิธป

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ

สั่งทางปกครองไม,รวมถึง
๑ ในกฎกระทรวงนี้ คํา

(๑)
(๒)

คําสั่งทางปกครองอันเป็นการวินิจฉัย อุทธรณ์ทไี่ ด้ดําเนินการตามข้อ ๒
คําสั่งทางปกครองอันเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามขั้นตอนที่มกี ฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
สั่งทางปกครองในกรณ์ที่เจ้าหน้าทีผ
คํา
สั่งไม,เห็นด้วยกับคํา
่ ทํ
คํา
อุทธรณ์
ู้ า

ข้อ ๒ การพิจารณาอุทธรณ์

ของเจ้าหน้าที่
ให้เป็นอํานาจ
(๑)

ดังต่อไปนี้

หัวหน้าส่วนราชการประจํจัางหวัด ในกรณีที่ผท
คําสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด
ู้ ํา

ของส่วนราชการประจํจาังหวัดหรือส่วนราชการประจํอ
า ําเภอ
ของ กระทรวง ทบวง กรม เดียวกัน

เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัว หน้าส่วนราชการระดับกอง หรือเทียบเท่า
หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
หรือห่ว์หน้าส่วนราชการประจําเขต แล้วแตกรณี ในกรณีที'ผทำคำ
สั่งทางปกครองเป็นเจ้ไหน้าทีไ่ นลังกัดของส่วนราชการนั้น
ู้
(๒)

(๓)

อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการทีม
่ ฐี านะเป็นกรม แล้วแต่กรณี ในกรณีทผ
ี่ ทํ
คำสั่งทางปกครอง
ู้ า

เป็นเลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําเขตหรือผูอ้ ยูไ่ ด้บังคับบัญชาของอธิบดี

หรือหัวหน้าส่วนราชการทีมฐานะเป็นกรมซึ่งดํารง
ตําแหน่สงูงกว่านั้น
(๔) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี ในกรณีที,ผูทํ
คํา
สั่งทางปกครองเป็นผูดํ
ตําแหน่ง
้ า
้ ารง
อธิบดีหรือเทียบเท่า
(๕)

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ในกรณีที,ผูทํ
คําสั่งทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วน
้ า

ราชการทีข่ ึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือเป็นผูดํ
ตําแหน่ปลั
ง ดกระทรวงหรือปลัดทบวง
้ ารง
(๖)

ประธานวุฒิสภา ในกรณีที,ผูทํ
คําสั่งทางปกครองเป็นผูดํ้ ารงตําแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา
้ า

(๗) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ในกรณีที'ผท
สั่งทางปกครองเป็นผูดํ
ํา ํา
ตําแหน่งเลขาธิการ
ู้ ค
้ ารง
สภาผูแ้ ทนราษฎร

(๘) ผูว่้ าราชการจังหวัด ในกรณีที'ผทํ
สั่งทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจํจาังหวัด
คํา
ู้ า

นายอําเภอเจ้าหน้าทีข่ องส่วนราชการของจังหวัด เจ้าหน้าทีข่ องส่วนราชการของอําเภอหรือเจ้าหน้าทีข่ องสภาตําบล

ไว้แล้วใน (๑)
เว้นแต่กรณีที,กําหนด
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(๙) ผูบ้ ริหารท้องถิ่นหรือคณะผูบ้ ริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผท
สั่งทางปกครอง
ู้ ำคํา

เป็นเจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ผูว้ ่าราชการจังหวัด ใน กรณีที่ผู้'ทค
สั่ง ทางปกครองเป็นผู้'บริหารท้องถิ่น หรือคณะ
ํา ํา

ผูบ้ ริหารท้องถิ่น

(๑๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่ผท
คําสั่งทางปกครองเป็นผูว่้ าราชการกรุงเทพ
ู้ ํา

มหานคร หรือผูว้ ่าราชการจ้ง่หวัดในฐานะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือในฐานะราชการในส่วนภูมิภาค

(๑๒) ผูแทนของ
ี่ ทํ
คําสั่งทางปกครอง
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณีในกรณีทผ
้
ู้ า

เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๑๓) เจ้าหน้าทีผ
่ ู้มีอํานาจ
สั่งการหรือมอบหมายให้เอกชนปฏิบัติหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนด

ในกรณีที่ผทํ
คําสั่งทางปกครองเป็นเอกซนซึ่งได้รับคําสั่งหรือได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีด่ ังกล่าว
ู้ า

(๑๔) ผูบ
ดูแล หรือผูค้ วบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง แล้วแต่กรณีในกรณีที่
้ ังดับบัญชา ผูกํ
้ ากับ

สํ่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าทีอ่ ื่นนอกจากทีก
า ํา
่ ําหนดไว้ข้างด้น
ผูทํ
้ ค

(๑๕) เจ้าหน้าทีผ
่ ทํ
สั่งทางปกครองเป็นผูซึ่งไม่มีผบู้ ังคับ
คําสั่งทางปกครองนั้นเอง ในกรณีที่ผทํ
า ํา
ู้ ค
ู้ า

บัญชา ผูกํ
ดูแล หรือผูควบ
คุม
้ ากับ
้

ให้ไว้ ณ

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

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีห
่ ลักการของพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประสงค์ให้มก
ี ารอุทธรณ์ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีผ
สั่งทางปกครองไม,เห็นด้วย
่ ท
ํา ํา
ู้ ค

กับคํา
อุทธรณ์ได้เพียงหนึ่งชั้น

ก่อน ทีจ
่ ะน่าคดีขึ้นวินิจฉัยยัง องค์กรที, มีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง

ทั้งนีเพื
้ ่อให้ผู้มอ
พิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาแก่ไขหรือทบทวนคํา
สั่งทางปกครองให้ถูกต้อง และเปีด'โอกาส,ให้
ี ํานาจ
ประชาซนได้รับความเป็นธรรม ก่อนทีจ่ ะน่าคดีขึ้เภินิจฉัยยังองค์กรที่มอ
ี ํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองดังกล่าวด้วย

และโดยทีม่ าตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให้เจ้าหน้าที่

พิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที,กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
ผู้มอ
ี ํานาจ
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
พ.ศ. ๒๕๓๙

ี ฏิบัตริ าชการ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
อาศัยอํานาจ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
tf
ออกกฎกระทรวง ดงต อ เบน
0/

เ

ท

รุ'

คําสั่งทางปกครองที'แสดงให้ทราบโดยทางเสียง แสงหรือสัญญาณที'สามารถทำให้รับรูถึงคําสั่ง
ทางปกครองนั้นได้ทันที เป็นคำสั่งทางปกครองที'มีผลเมื่อได้แจ้ง
ให้

ไหไว้ ณ วันที' ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากโดยทั่วไปการแจ้งคํา
สั่งทางปกครอง

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อาจกระทํด้าวยวาจาหรือหนง์สือ แต่มคํ
ตามพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี า
สั่งทางปกครอง

บางประเภทที'แสดงให้ทราบโดยการส์อความหมายในรูปแบบอื่น ซึ่งต้องมีผลทันทีและโดยที'มาตรา ๖๘ วรรคสอง

คําสั่งทางปกครองที'แสดงให้ทราบโดยการอื่อความหมายในรูปแบบอื่น

ิ ังกล่าวกําหนด
แห่งพระราชบัญญัตด
ให้

ตามทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง ให้มผี ลเมื่อได้แจ้ง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๐
288

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
พ.ศ. ๒๕๓๙

ตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราช
อาศัยอํานาจ

ี ฏิบัติ
บัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

๑ การคัดค้านว่าเจ้าหน้าทีผ่ ู้!,ตจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องใดไม่ไค้ตามมาตรา ๑๓
หรือตามมาตรา ๑๖ ให้คูก่ รณีทํา
่ นู้ ั้น โดยระบุข้อคัดค้านพร้อมด้วยข้อเท็จจริง
คํา
คัดค้านเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าทีผ
และข้อกฎหมายที,เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว่ในหนังสือคัดค้านนั้นด้วย
ข้อ

คําสํ่งทางปกครอง โดยคูก่ รณีจะยื่นด้วยตนเอง

า่อนได้รับแจง
ข้อ ๒ การยื่นหนังสือคัดค้าน ต้องกระทํก

หรือส่งทางไปรษณียต์ อบรับก็ได้
ข้อ ๓

ในกรณีที,มายื่นหนังสือคัดค้านด้วยตนเอง

คู,กรณีจะยื่นต่อเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งถูกคัดค้านนั้นเอง

หรือผูบั้ งคับบัญชาของเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งถูกคัดค้าน เจ้าหน้าทีส่ ารบรรณ หรือเจ้าหน้าทีค่ นหนึ่งคนใดในหน่วยงานที,เจ้าหน้าที่
ซึ่งถูกคัดค้านสังกัดก็ได้
ข้อ ๔

ในกรณีที,ส่งหนังสือคัดด้านทางไปรษณียตอบ
รับ ให้จ่าหน้าซองถึงเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งถูกคัดค้านหรือ
์

่ ึ่งถูกคัดค้าน เจ้าหน้าทีส่ ารบรรณ หรือเจ้าหน้าทีค
่ นหนึ่งคนใดในหน่วยงานที,เจ้าหน้าที่
ผูบั้ งคับบัญชาของเจ้าหน้าทีซ

ซึ่งถูกคัดค้านสังกัดก็ได้
ข้อ ๕

เมื่อได้รับหนังสือคัดค้านแล้ว

ี ารประทับตรารับฺ และลงทะเบียนรับไว้เป็น
ให้ผูร้ ับจัดให้มก

หลักฐานในวันที,รับหนังสือคัดค้านตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และในกรณีที,คู,กรณียื่นหนังสือคัดค้านด้วยตนเอง
ให้ผูรั้ บออกใบรับหรือจัดให้ออกใบรับให้ด้วย

ข้อ ๖

ในกรณีที่ผรัู้ บหนังสือคัดค้าน มิใซ่เจ้าหน้าทีซ่ ึ่งถูกคัดด้าน

ให้ผูร้ ับนั้นแจ้งการรับพร้อมทั้ง

การรุ่งขึ้น
หนังสือคัดด้านให้เจ้าหน้าทีซ่ ึ่งลูกคัดค้านทราบโดยไม่ซักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทํา
ข้อ ๗

เมื่อเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งถูกคัดค้านได้รับหนังสือคัดค้านตามข้อ ๓ หรือข้อ ๖

่ ึ่ง
แล้วให้เจ้าหน้าทีซ

ถูกคัดค้านปฏิบัตดิ ังนี้
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(๑) ในกรณีที,ถูกคัดค้านเพราะเหตุมสี ่วนได้เสียตามมาตรา ๑๔ ให้หยุดการพิจารณาเรื่องนั้นไว้ก่อน

และล่งหนังสือคัดค้านพร้อมคำชีแจง
้ ไปยังผูบั้ งคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งภายในหํา
วันทํา
การ เพื่อผูบั้ งคับบัญชา

ดังกล่าวจะไค้พิจารณาและมีคํา
สั่งต่อไป

(๒) ในกรณีที,ถูกคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา ๑๖ ถ้าเห็นว่าตนมีเหตุตามที’ถูกคัดค้านให้ปฏิบัติ

ตาม (๑) แต่ถ้าเห็นว่าตนไม,มีเหตุตามที,ถูกคัดค้าน จะทํา
การพิจารณาเรื่องต่อไปก็ไค้ แต่ต้องแจงให้ผูบ
้ ังคับบัญชา

เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบเพื่อพิจารณาและมีคํา
สั่งต่อไป

ในกรณีที'ผบู้ ังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที,ซึ่งถูกคัดค้านขึ้นไปชั้นหนึ่งไม,มีอน
ําาจพิจารณาและสั่งการ
สั่งต่อไป
คํา

ให้ผูบั
พิจารณาสั่งการเพื่อมี
้ ให้ผูบั้ งคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
้ งคับบัญชาคังกลำวเสนอหนังสือคัดค้านและคำชีแจง

ข้อ ๘ ให้ผูบั
้ งคับบัญชาตามข้อ ๗

พิจารณาสั่งการโดยไม,ชักข้า ทั้งนี้ ไม่เกินห้าวันทํา
การนับแต่

วันได้รับหนังสือคัดค้านและคํา
ชแี้ จงจากเจ้าหน้าที,ซึ่งถูกคัดค้าน

ในการพิจารณาคํค
าัดค้าน ผู้บง์คับบัญชาตามวรรคหนึ่งอาจตรวจสอบข้อเท็จจ่ริงไค้ตามความเหมาะสม

โดยไม่ผูกพันกับคํา
คัดค้านหรือพยานหลักฐานของคูก่ รณี
ในกรณีที,พิจารณาเห็นว่าคํา
คัดค้านมีเหตุผลเพียงพอ ให้ผูบ้ ังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าทีซ่ ึ่งถูกคัดค้าน
พันจากหน้าทีใ่ นการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที,ทําให้ถูกคัดค้าน และสั่งให้เจ้าหน้าทีอ่ ื่นซึ่งมีอํานาจ
พิจารณา
ทางปกครองในเรื่องนั้นหรือเจ้าหน้าทีอ่ ื่นซึ่งตามกฎหมายอาจเป็นผูทํ
หน้าทีแ่ ทนไค้เข้าทํา
หน้าทีน่ ั้นและแจ้งให้คู,กรณี
้ า

ทราบโดยไม่ชักข้า

ในกรณีที,พิจารณาเห็นว่าคํา
คัดค้านมีเหตุผลไม่เพียงพอ ให้ผูบั้ งคับบัญชาสั่งยกคํา
คัดค้านและแจ้งให้
คูก
่ รณีทราบโดยไม,ชักช้า

อํานาจผบัู้ งคับบัญชาในระดับ

การพิจารณาสั่งการของผูบ
้ ังคับบัญชาตามวรรคสามและวรรคสั่1ม่ดัด

ที,สูงกว่าทีจ่ ะพิจารณาสั่งการในเรื่องดังกล่าว

ใหํไว้ ณ วันที, ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที,มาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตวิ ่าการยื่นคํา
คัดค้าน การพิจารณาคํา
คัดค้าน

และการสั่งให้เจ้ไหใภ้ ที,อื่นเข้า.ปฏิบัตห
ิ น้าทีแ่ ทนเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งถูกคัดค้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ําหนด

ในกฎกระทรวง จึงจําเป็นค้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙
ตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๕ วรรคสี และมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
อาศัยอํานาจ

วิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการ
ทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ี ํานาจ
พิจารณา
๑ การดัดค้านว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ ดในคณะกรรมการทีม่ อ
ทางปกครองจะทํา
การพิจารณาทางปกครองเรื่องใดไม,ได้ตามมาตรา ๑๓ ให้ทํา
คํา
ดัดค้านถึงประธานกรรมการ
แต่ถ้าเป็นการคัดค้านตามมาตรา ๑๖ ให้ทํา
คํา
ดัดค้านถึงผูถ้ ูกดัดค้าน
การดัดค้านตามวรรคหนึ่งให้ทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อดัดค้านพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ที,เป็นเหตุแห่งการดัดค้านไว่ในหนังสือนั้นด้วย
ข้อ

ข้อ ๒ การยื่นหนังสือดัดค้าน

คําสั่งทางปกครอง

คู,กรณีจะยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณียต์ อบรับก็ได้ แต่ต้องก่อน

ได้รับแจ้ง

ข้อ ๓

ในกรณีที,มายื่นหนังสือดัดค้านด้วยตนเอง คู,กรณีจะยื่นต่อผูถู้ กดัดค้าน กรรมการคนหนึ่งคนใด

หรือหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการก็ได้
ข้อ ๔

ในกรณีทสี่ ่งหนังสือดัดค้านทางไปรษณียต
์ อบรับ

ให้จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการ

กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการก็ได้
ข้อ ๕

เมื่อได้รับหนังสือดัดค้านแล้ว

ี ารประทับตรารับ และลงทะเบียนรับไว้
ให้ผูร้ ับจัดให้มก

เป็นหลักฐานในวันที'รับหนังสือดัดค้านตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และในกรณีทคี่ ู,กรณียื่นหนังสือดัดค้าน
ด้วยตนเอง ให้ผูร้ ับออกใบรับหรือจัดให้ออกใบรับให้ด้วย

ข้อ ๖

ในกรณีที,ผูรั้ บหนังสือดัดค้านมิใช่ประธานกรรมการหรือผูถ้ ูกดัดค้าน

ให้ผูน
้ ั้นแจ้งการรับ

พร้อมทั้งหนังสือดัดค้านให้ประธานกรรมการหรือผูถ
้ ูกดัดค้าน แล้วแต่กรณี ทราบโดยไม,ชักข้า
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ข้อ ๗

เมื่อได้รับหนังสือคัดค้านตามข้อ ๓ หรือข้อ ๖

การดังนี้
แล้วแด,กรณี ให้ดําเนิน

(๑) ในกรณีคัดด้านตามมาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

เหตุคัดด้านนั้น

(๒) ในกรณีคัดด้านตามมาตรา ๑๖ ถ้าผูที้ ,ถูกคัดด้านเห็นว่าตนไม่มเี หตุตามที,ถูกคัดด้าน

จะทํา
การพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้ แต่ต้องแจิงใ์ ห้ประธานกรรมการทราบเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

เหตุคัดด้านนั้น
ข้อ ๘

้ ข้อเท็จจริงและ
ในการพิจารณาคํา
คัดด้าน คณะกรรมการจะต้องให้เอกาสผูถ้ ูกคัดด้านชีแจง

ตอบข้อซักถาม และคณะกรรมการอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ผูกพัน

กับดํา
คัดด้านหรือดํา
ชแจงของ
ี้
ผูถ้ ูกคัดด้านหรือพยานหลักฐานของคู,กรณี

เมื่อทีป
่ ระชุมมีมติเป็นประการใดแล้ว

คู,กรณีทราบโดยไม่ซักซา

ี่ ระชุมให้ผูถู้ กคัดด้านและ
ให้ประธานกรรมการแจ้ง มติทป

ให้เว้ ณ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใข้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๑๕ วรรคสื และมาตรา ๑๖ วรรคสาม

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
แห่งพระราชบัญญัตว
ิ ิธป

พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตวิ ่า การยื่นดํา
คัดด้านและการพิจารณา

ี ํานาจ
่ อ
พิจารณาทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ําหนด
ดํา
คัดด้านกรรมการในคณะกรรมการทีม
ในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
พ.ศ. ๒๕๓๙

ี ฏิบัตริ าชการ
ตามความใน มาตรา ๖ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
อาศัยอํานาจ
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะ กรรมการวิธป
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

๑ การมอบอํานาจในการดําเนินการพิจารณาไข้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่
ทํา
คําสั่งทางปกครองในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมาย
ผู้มอ
ี ํานาจ
ข้อ

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ในการดําเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๒ การมอบ อํานาจ

' จทํา
คําสัa่ ทางปกครองในราชการบริหารส่วนห้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งราชการส่วนห้องถิ่นนั้น ๆ
ผู้มอ
ี ํานา
ในการดำเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๓ การมอบ อํานาจ

ทํา
คําสั่งทางปกครองในสังกัดรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
ผู้มีอํานาจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น ๆ

ในการดําเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๔ การมอบอํานาจ
ในระหว่างหน่วยงานตามข้อ ๑

..ร

ข้อ ๒

และข้อ ๓ ที่มฐี านะเป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามความตกลงระหว่าง

หน่วยงานนน

ความตกลงตามวรรค หนึ่งให้ทําเป็น หนังสือ และ กําหนด
ตําแหน่ข
ง อง เจ้า หน้าที่ที่จะ มอบ

และรับมอบอํานาจไว้ในข้อตกลงนั้นด้วย
ให่ไว้ ณ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

่ าตรา ๕๖ วรรคสอง
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม

แห่งพระราชบัญญัติ

ที,จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
วิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตให้เจ้
ไหน่าที่ผู้มอ
ิ
ี ํานาจ
่ ื่นเป็นผูด
่ ึ่ง อยูใต้
การได้ จึงจําเป็นต้องออกกฎ
อาจมอบอํานาจ
ให้เจ้าหน้าทีซ
้ ําเนิน
่ บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีอ
กระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙

__

_ _ _____

ตามความในมาตรา ๖ และ มาตรา ๕๗ วรรคสอง
อาศัย อํานาจ

ี ฏิบัติ
แห่งพระราชบัญญัตว
ิ ิธป

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ี ารยึดหรืออายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สิน
ข้อ ๑ การไข้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธก
รุ,
o
V
V Jw I ฯ
__ _«_« _ I
«1 V ๘!

ของฝ่อยู่เตบงคบของคาสงทางปกครอง
rt vw

w

(๑)

เหเบนอํานาจของเจาหนาทดงตอเปน

ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง ในกรณีที่ผทํ
คําสั่งทางปกครองเป็น
ู้ า

งานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
เจ้า หน้าทีใ่ น สังกัดของสํานัก
แล้วแต่กรณี

(๒)

I*

สํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานปลัดทบวง

่ ฐานะเป็นกรม ในกรณีที่ผทํ
อธิบดหรือห่วหน่าส่วนราชการทีม
คําสํ่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่
ู้ า

ในสังกัดของกรมหรือส่วนราชการทีม
่ ฐี านะเป็นกรม

แล้วแต่กรณี

(๓) ผูว่้ าราชการจ้ง์หวัด ในกรณีที,ผูทํ
คําสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าทีข่ องราชการส่วนภูมิภาค
้ า

ในจังหวัด
(๔)

สั่งทางปกครอง
ํา ํา
ู้ ค
ผูบ้ ริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในกรณีที่ผท

เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๕)

แล้วแต่กรณี

ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศ มนตรี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ

ปลัดเมืองพัทยา ในกรณีที่ผท
คําสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดของกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร
ู้ ํา
เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๖)

หรือเมืองพัทยา

แล้วแต่กรณี

ผูบริ
้ หารหรือคณะผูบริ
้ หารท้องถิ่นอื่นนอกจาก (๕) โดยความเห็นชอบของผูว่้ าราชการจ้งหวัด

ในกรณีที่ผท
คําสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าทีข่ อง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ู้ ํา

(๗) รัฐมนตรีผรัู้ กษาการตามกฎหมาย ในกรณีที่ผท
คําสั่งทางปกครองเป็นเอกชน ซึ่งมือํานาจ
ู้ ํา

หน้าทีต
่ ามทีก่ ฎหมายกําหนด
(๘) เจ้าหน้าทีผ
่ ู้มือํานาจ
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แล้ว แต่กรณี

ในกรณีที่ผท
คําสั่งทางปกครองเป็นเอกชนซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีด่ ังกล่าว
ู้ ํา
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ข้อ ๒

แล้วแต่กรณี

ในกรณีทเี่ จ้าหน้าที่ผู้มอ
ตามข้อ ๑ เป็นผูทํ
คําสั่งทางปกครอง
ี ํานาจ
้ า

่ ังกล่าว
ให้เจ้าหน้าทีด

สั่งทางปกครอง
สั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผูอ้ ยูใน
เป็นผู้มอ
่ บังคับของคํา
ี ํานาจ
ข้อ ๓ ความในข้อ

สั่งยึด
๑ และข้อ ๒ มิให้ใช้บังคับกับกรณีทกี่ ฎหมายใดกำหนดเรื่องผู้มอี ํานาจ

หรืออายัดหรือขายทอดตลาดไวํโดยเฉพาะ
ให้เว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

สั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด
วิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตวิ ่า ผู้มอ
ี ํานาจ
ตามทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ให้เป็นไป

กฎหมาย
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
พ.ศ. ๒๕๓๙

ี ฏิบัตริ าชการ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
อาศัยอํานาจ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ

๑

คําสั่ง

่ ู้มีอํานาจ
เจ้าหน้าทีผ
กําหนดจํานวน
ปรับทางปกครองในกรณีที่ผอู้ ยูใน
คํา
่ บังคับของ

ทางปกครองฝ่าบนหรือไม,ปฏิบัตต
ิ ามได้แก่
(๑)

กําหนดจํานวน
ปรับทาง ปกครองไดํใ ม,เกิน สอง หมื่น บาทต่อวัน
รัฐมนตรีมี อํานาจ
คํา

สั่งทางปกครองทุกท้องทีท
สําหรับ
การฝ่าบนหรือไม่ปฏิบัตต
่ ั่วราชอาณาจักร
ิ ามคํา

(๒) คณะ กรรมการตามกฎหมาย มี อํานาจ
กําหนดจํานวน
ปรับทาง ปกครองไต่ไม,เกิน
คํา

บนหรือไม,ปฏิบัตติ ามคําสั่งทางปกครองทุกท้องทีท่ ั่วราชอาณาจักร

การฝ่า
สองหมื่นบาทต่อวัน สําหรับ

(๓) ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือตําแหน่ทีง่เรืยกซื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง

กําหนดจํานวน
หรืออธิบดี มีอํานาจ
ค่าปรับทางปกครองไต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อวัน สําหรับ
การฝ่าบนหรือ

คําสั่งทางปกครองทุกท้องทีท่ ั่วราชอาณาจักร

ไม่ปฏิบัตต
ิ าม

(๔)

กําหนดจํานวน
ปรับทาง
คํา
ผูว่้ าราชการจ้งหวัด หรือผูว่้ าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ

ปกครองไต่ไม,เกินหนึ่งหมื่นห่าพันบาทต่อวัน สําหรับ
การฝ่าบนหรือไม่ปฏิบัตต
่ างปกครองที,อยูใ่ นเขตจํงหวัด
ิ ามคําสั3ท

หรือเขตกรุงเทพมหานคร

แล้วแต่กรณี

(๕)

หัวหน้าส่วนราชการประจํจาังหวัด มีอํานาจ
กําหนดจํานวน
ปรับทางปกครองไต่ไม่เกิน
คํา

(๖)

กําหนดจํานวน
นายอำเภอมีอํานาจ
ปรับทางปกครองไต่ไม,เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน สําหรับ
คํา

หนึ่งหมื่นบาทต่อวัน สําหรับ
การฝ่าบนหรือไม,ปฏิบัตต
สั่งทางปกครองที,อยูใน
ิ ามคํา
่ เขตจํงหวัด

บนหรือไม,ปฏิบัตติ ามคําสั่งทางปกครองที,อยูใน
่ เขต อําเภอ

การฝ่า

(๗) ผูบ
กําหนดจํานวน
ปรับทางปกครอง
คํา
้ ริหารท้องถิ่นหรือคณะผูบ
้ ริหารท้องถิ่น มีอํานาจ

บนหรือไม,ปฏิบัตติ ามคําสั่งทางปกครองทีอ่ ยูใน
่ เขตอํานาจ

ไต่ไม,เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน สําหรับ
การฝ่า

(๘)

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมีอํานาจ
กําหนดจํานวน
ค่าปรับทางปกครอง
ผูแทนของ
้

บนหรือไม่ปฏิบัตติ ามคําสั่งทางปกครองทุกท้องทีท่ ั่วราชอาณาจักร

ไต่ไม,เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน สําหรับ
การฝ่า

(๙) พนักงานเจ้าหน้าทีต
่ ามกฎหมาย มีอํานาจ
กําหนดจํานวน
ปรับทางปกครองไต่ไม่เกิน
คํา
ห้าพันบาทต่อวัน
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(๑๐) เอกชนซึ่งได้รับมอบใหํใช้อํานาจ
ทางปกครองของรัฐ อาจใช้มาตรการปรับทางปกครองได้

สั่งทางปกครองทุกท้องทีท่ ั่วราชอาณาจักร โดยเสนอให้รัฐมนตรีผรัู้ กษาการ
สําหรับ
การฝ่าฝ่นหรือไม่ปฏิบัตต
ิ ามคํา
ปรับทางปกครองเป็นรายกรณีไป แต่ทั่งนี้ใม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน
ตามกฎหมาย เป็นผูพ
คํา
จํานวน
้ ิจารณากําหนด
ข้อ ๒

ในกรณี ที,เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เห็นว่าการ

ที่มีอยูไม่เพียงพอทีจ่ ะทํา
่ าจเสนอ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เจ้าหน้าทีอ
ค่าปรับทางปกครองตามอํานาจ
กําหนดจํานวน
ปรับทางปกครองสูงกว่าตน
คํา
กําหนดจํานวน
หรือควบคุมดูแลซึ่งมีอํานาจ
กํากับ
ผูบ
้ ังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจ

จํานวน
เป็นผูกํ้ าหนด
ปรับทางปกครองก็ได้
คํา
ี ารชําระ
การบังคับให้มก
ค่าปรับทางปกครองดําเนิน
กําหนดจํานวน
่ ู้มีอํานาจ
ข้อ ๓ ให้เจ้าหน้าทีผ

ปรับทางปกครองทุกสิบห้าวัน
คํา
่ อกใบเสร็จรับเงินให้แก,ผู้ทช
ปรับไว้เป็นหลักฐาน
คํา
ข้อ ๔ ให้เจ้าหน้าทีอ
ี่ ําระ

ใบเสร็จรับเงินให้มขี ้อความแสดงว่าเป็นคํา
ปรับทางปกครองตามกรณีใดและให้บันทึกการชําระ
ปรับทางปกครองไว่ในด้นเรื่องด้วย
คํา

ให้เว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

ซวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม
่ าตรา ๕๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ

วิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตใิ ห้เจ้าหน้าทีผ
สั่งทางปกครองในแต่ละระดับมีอํานาจ
่ อู้ อกคํา

กําหนดจํานวน
สั่งทางปกครอง จึงจําเป็นต้องออกกฎ
ค่าปรับทางปกครองเพื่อบังคับแก'ผฝ่
ิ ามคํา
ู้ าแนหรือ ไม่ปฏิบัตต
กระทรวงนี้

กฎหมาย
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอํานาจ
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครองออกกฎกระทรวง
ไว้ดังต่อไปนี้

'จะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปีดหนังสือเพื่อแจงคําสั่งทางปกครอง การนัด

เจ้าพนักงานที

พิจารณา หรือการอย่างอื่นทีจ่ ะต้องแจ้งให้ผูท้ ี'เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีที่ผรัู้ บไม่ยอมรับหรือไม่มีผรู้ ับ ไต้แก,
(๑)

เจ้าพนักงานตํารวจ

(๒)

ข้าราชการส่วนกลาง

(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในเขตพื้นที่ ไต้แก'
(ก)

กํานัน

(ข)

าําบล
แพทย์ประจํต

(ค)

สารวัตรกํานัน

(ง)
(จ)

ผูใหญ'บ้าน
ผูช่้ วยผูใหญ'บ้าน

(ฉ)

ข้าราชการส่วนห้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่น

(ซ)

ข้าราชการประจํอ
า ําเภอหรือจังหวัด

ไห่ไว้ ณ

วันที' ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศไข้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธป
ี ฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตวิ ่า การทงหนังสือหรือโ)ดหนังสือหากไต้กระทํตา่อหน้าเจ้าพนักงานตามที'

กําหนดในกฎกระทรวงทีไ่ ปเป็นพยานให้ถือว่าไต้มกี ารแจ้งคํา
สั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่น
ที'เจ้าหน้าทีต่ ้องแจํง์แล้ว จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิธป
พ.ศ. ๒๕๓๙

ตามความใน (๒) ของบทนิยาม
อาศัยอํานาจ

“คําสั่งทางปกครอง” ในมาตรา ๕ และมาตรา ๖

ิ ิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
แห่งพระราชบัญญัตว

แนะนํา
ของคณะกรรมการ
นายกรัฐมนตรี โดยคํา

วิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

สั่งทางปกครอง
เป็นคํา
๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งรับหรือไม,รับคําเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ

่ ังต่อไปนี้
ให้การคําเนินการของเจ้าหน้าทีด

เช่า

หรือให้สิทธิ

ประโยชน์

๒.

(๒)

การอนุมัตสิ ั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์

(๓)

การสั่รยกเลิกกระบวนการพิจารณาคำเสนอหรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

(๔)

การสั่งให้เป็นผูท้ ิ้งงาน

การให้หรือไม่ให้ทุนการดีกษา

ให้ไว้ ณ

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

สั่งของเจ้าหน้าทีใ่ นบางกรณีอาจมีป๋ญหาการ
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีค
่ ํา

สั่งทางปกครองหรือไม, และคํา
สั่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าทีข่ องบุคคล
ตีความว่าเป็นคํา
และประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้การออกคํา
สั่งทีเ่ ป็นปืญหานีดํ้ าเนินไปด้วยความเป็นธรรม สมควรกําหนดให้เป็น

คําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงจำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

กฎหมาย
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พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติ
“หน่วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำ� นาจ
ทางปกครองหรือให้ด�ำเนินกิจการทางปกครอง
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง
(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำ� นาจในการ
ออกกฎ ค�ำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ
(๓) บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก�ำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐตาม (๑) หรือ (๒)
๑
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“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มี
การจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส�ำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
“ตุ ล าการศาลปกครอง” หมายความว่ า ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด และตุ ล าการ
ในศาลปกครองชั้นต้น
“ก.ศป.” หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี และให้หมายความรวมถึงบุคคล หน่วยงาน
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด ไม่ว่าจะโดยความสมัครใจเอง หรือ
โดยถูกค�ำสัง่ ศาลปกครองเรียกเข้ามาในคดี ทัง้ นี้ เนือ่ งจากเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนนั้
และเพื่อประโยชน์แห่งการด�ำเนินกระบวนพิจารณา ให้รวมถึงผู้มีสิทธิกระท�ำการแทนด้วย
“ค�ำฟ้อง” หมายความว่า การเสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือ
ศาลปกครองสูงสุด ไม่วา่ จะได้เสนอในขณะทีเ่ ริม่ คดีโดยค�ำฟ้องหรือค�ำร้องขอ หรือเสนอในภายหลังโดยค�ำฟ้อง
เพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมี
ค�ำขอให้พิจารณาใหม่
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ
“สัญ ญาทางปกครอง” หมายความรวมถึ ง สั ญ ญาที่ คู ่ สั ญ ญาอย่ า งน้ อยฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง
เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท�ำการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญา
ที่ให้จัดท�ำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
“ประโยชน์แก่ส่วนรวม”๒ หมายความว่า ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อันเกิดแก่การ
จัดท�ำบริการสาธารณะหรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการด�ำเนินการหรือ
การกระท�ำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวม
จะได้รับประโยชน์จากการด�ำเนินการหรือการกระท�ำนั้น
มาตรา ๔ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ประกาศที่ อ อกโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการ
ในศาลปกครองสูงสุดหรือ ก.ศป. หรือ ก.ศป. โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ ระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖
ต้องส่งให้สภาผูแ้ ทนราษฎรในวันทีอ่ อกระเบียบดังกล่าว เพือ่ ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตรวจสอบได้ ถ้าต่อมา
มีการเสนอญัตติและสภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีส่ ง่ ระเบียบดังกล่าวให้สภาผูแ้ ทนราษฎร
๒

มาตรา ๓ นิยามคำ�ว่า “ประโยชน์แก่สว่ นรวม” เพิม่ โดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑
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ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ ให้ยกเลิกระเบียบใดไม่วา่ ทัง้ หมดหรือ
บางส่วน ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด�ำเนินการให้เป็นไปตามนั้น
ก�ำหนดวันตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุม
หมวด ๑
การจัดตั้งและเขตอ�ำนาจศาลปกครอง

มาตรา ๗ ศาลปกครองแบ่งออกเป็นสองชั้น คือ
(๑) ศาลปกครองสูงสุด
(๒) ศาลปกครองชั้นต้น ได้แก่
(ก) ศาลปกครองกลาง
(ข) ศาลปกครองในภูมิภาค
ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชัน้ ต้นอาจแบ่งเป็นแผนกหรือหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
และจะให้มีอ�ำนาจในคดีประเภทใดหรือคดีในท้องที่ใดซึ่งอยู่ในเขตอ�ำนาจของแต่ละศาลนั้น แยกต่างหาก
โดยเฉพาะก็ได้ ทั้งนี้ ให้ออกเป็นประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป.๓
ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดตามวรรคสอง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้๔
มาตรา ๗/๑ ๕ ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง แผนกหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่า งอื่ น ขึ้ น ใน
ศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองชั้นต้นใด ให้มีตุลาการหัวหน้าแผนกหรือตุลาการหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นนั้น แผนกหรือหน่วยงานละหนึ่งคนเพื่อรับผิดชอบงานของแผนกหรือหน่วยงานดังกล่าว
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ก�ำหนด
มาตรา ๘ ให้จัดตั้งศาลปกครองสูงสุดขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล้เคียง
ให้จัดตั้งศาลปกครองกลางขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล้เคียงโดยมีเขต
ตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
ในระหว่างที่ศาลปกครองในภูมิภาคยังมิได้มีเขตอ�ำนาจในท้องที่ใดให้ศาลปกครองกลาง
มีเขตอ�ำนาจในท้องที่นั้นด้วย

๓

มาตรา ๗ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔

๔

มาตรา ๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๗/๑ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔

๕

302

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com

บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอ�ำนาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสาม จะยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองกลางก็ได้ ทัง้ นี้ ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของศาลนัน้ ทีจ่ ะไม่รบั พิจารณาพิพากษาคดีทยี่ นื่ ฟ้องเช่นนัน้ ได้
เว้นแต่คดีที่โอนมาตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณาคดีปกครอง
การจัดตัง้ และการก�ำหนดเขตอ�ำนาจของศาลปกครองในภูมภิ าค ให้กระท�ำโดยพระราชบัญญัติ
โดยค�ำนึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะก�ำหนดให้เขตอ�ำนาจศาลปกครอง
ในภูมิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจังหวัดก็ได้
ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภาค จะเปิดท�ำการเมื่อใด
ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�ำหนดวันเปิดท�ำการของศาลปกครอง
มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำ� สั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีห่ น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค�ำสั่งหรือการกระท�ำอื่นใดเนื่องจากการกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนาจหรือ
นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น
สาระส�ำคัญทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับการกระท�ำนัน้ หรือโดยไม่สจุ ริต หรือมีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม
หรือมีลกั ษณะเป็นการสร้างขัน้ ตอนโดยไม่จำ� เป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้
ดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค�ำสั่งทางปกครองหรือค�ำสั่งอื่น หรือ
จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๕) คดีที่มีกฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระท�ำหรือละเว้นกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใด
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก�ำหนดให้อยู่ในเขตอ�ำนาจศาลปกครอง
เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอ�ำนาจศาลปกครอง
(๑) การด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(๒) การด�ำ เนินการของคณะกรรมการตุ ล าการตามกฎหมายว่ า ด้ วยระเบี ย บข้ า ราชการ
ฝ่ายตุลาการ
(๓) คดีทอี่ ยูใ่ นอ�ำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สนิ
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลช�ำนัญพิเศษอื่น
มาตรา ๑๐ ศาลปกครองชั้นต้นมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในอ�ำนาจศาลปกครอง
เว้นแต่คดีที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๑๑ ศาลปกครองสูงสุดมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้
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(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ท่ีประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศก�ำหนด
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดย
คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๓) คดีที่มีกฎหมายก�ำหนดให้อยู่ในอ�ำนาจศาลปกครองสูงสุด
(๔) คดีที่อุทธรณ์คำ� พิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
หมวด ๒
ตุลาการศาลปกครอง

มาตรา ๑๒๖ ในศาลปกครองสูงสุด ให้มีต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครอง ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(๒) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(๓) ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
(๔) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(๕) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ศป. ประกาศก�ำหนด
ทั้งนี้ ตามจ�ำนวนที่ ก.ศป. ก�ำหนด
การก�ำหนดต�ำแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๕) ให้ ก.ศป. ก�ำหนดว่าจะให้เทียบเท่ากับต�ำแหน่งใด
ตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) หรือ (๔) ไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๓ ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตำ�่ กว่าสี่สิบห้าปี
(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ศป. ก�ำหนด และ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือกรรมการ
กฤษฎีกา
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง
ชั้นต้น
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาหรือเทียบเท่า
หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด
๖
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(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอัยการพิเศษประจ�ำเขตหรือเทียบเท่า
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าหรือต�ำแหน่งอืน่
ในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าตามที่ ก.ศป. ประกาศก�ำหนด
(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด�ำรง
ต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ
(ช) เป็นหรือเคยเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทนายความไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ปี และมีประสบการณ์
ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๔ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการอื่นซึ่งมีตำ� แหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เป็นผู้ดำ� รงต�ำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.ศป.
(๖) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษา หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายกัน
ในห้างหุ้นส่วนบริษัท
(๗) เป็ น ทนายความหรื อ ประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ อย่ า งอื่ น หรื อ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง หรื อ
ประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�ำหนด
มาตรา ๑๕ ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๑๓ และมีความเหมาะสม
ที่จะแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วให้เสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรี
น� ำ รายชื่ อ ดั ง กล่ า วเสนอความเห็ น ชอบต่ อ วุ ฒิ ส ภาภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ รายชื่ อ เมื่ อ ได้ รั บ
ความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำ� ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งเป็นประธานศาลปกครอง
สูงสุด แล้วให้เสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีน�ำเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีน�ำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนใดให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานศาลปกครอง
สูงสุด และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือก แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำ� ความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

305

www.yotathai.com

วิธกี ารคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�ำหนดโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๑๖ ผูซ้ ง่ึ ได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาให้ดำ� รงต�ำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ผูใ้ ดมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ต้องลาออกจากการทีเ่ ป็นบุคคลซึง่ มีลกั ษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐาน
ให้เป็นทีเ่ ชือ่ ได้วา่ ตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการใด ๆ อันมีลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อนายก
รัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๗๗ ในศาลปกครองชั้นต้นแต่ละศาล ให้มีต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองดังต่อไปนี้
(๑) อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
(๒) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
(๓) ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
(๔) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
(๕) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ศป. ประกาศก�ำหนด
ทั้งนี้ ตามจ�ำนวนที่ ก.ศป. ก�ำหนด
การก�ำหนดต�ำแหน่งตามวรรคหนึ่ง (๕) ให้ ก.ศป. ก�ำหนดว่าจะให้เทียบเท่ากับต�ำแหน่งใด
ตามวรรคหนึ่งไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๘ ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่าสามสิบห้าปี
(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ก�ำหนดและ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นพนักงานผู้รับผิดชอบส�ำนวน หรือเลขานุการ
กรรมการร่างกฎหมายในส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�ำแหน่งพนักงานคดีปกครองใน
ระดับที่ ก.ศป. ก�ำหนด
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษา
ศาลแพ่งหรือศาลอาญาหรือเทียบเท่า หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง

๗
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(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�ำแหน่งอัยการจังหวัดหรือเทียบเท่า
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๘ หรือต�ำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ตามที่ ก.ศป. ประกาศก�ำหนด
(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อนวิชาในสาขานิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด�ำรงต�ำแหน่งหรือ
เคยด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษไม่น้อยกว่าสามปี
(ช) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชน และรับราชการในหน่วยงานของ
รัฐนับแต่ส�ำเร็จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบปี หรือส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากฎหมาย
มหาชนและรับราชการในหน่วยงานของรัฐนับแต่สำ� เร็จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าหกปี
(ซ) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่าสิบสองปี และมีประสบการณ์
ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศก�ำหนด
ให้น�ำความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๑๘ และมีความเหมาะสม
ที่จะแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น แล้วให้เสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีและให้นายกรัฐมนตรี
น�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ ก.ศป. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กตุ ล าการในศาลปกครองชั้ น ต้ น เพื่ อ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อธิ บ ดี
ศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น แล้วให้เสนอ
รายชื่อต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีน�ำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้น�ำความในมาตรา ๑๕ วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการศาลปกครองครั้งแรก ตุลาการศาลปกครองต้องถวาย
สัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค�ำดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกฎหมายทุกประการ”
มาตรา ๒๑ ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
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(๒) ลาออก
(๓) สิน้ ปีงบประมาณทีต่ ลุ าการศาลปกครองผูน้ นั้ มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบรู ณ์ เว้นแต่จะผ่าน
การประเมินสมรรถภาพให้ดำ� รงต�ำแหน่งต่อไปตามมาตรา ๓๑
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๘
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
(๗) เป็นโรคหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นตุลาการศาลปกครองตามที่ระบุไว้
ในประกาศที่ ก.ศป. ก�ำหนดโดยได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(๘) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๒๒
(๙) ถูกไล่ออกตามมาตรา ๒๓
การพ้นจากต�ำแหน่งตามวรรคหนึง่ นอกจาก (๑) ให้นำ� ความกราบบังคมทูล เพือ่ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากต�ำแหน่ง
มาตรา ๒๒ ตุลาการศาลปกครองต้องประพฤติตนตามวินยั แห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
ตามที่ ก.ศป. ก�ำหนด
ก.ศป. อาจมีมติให้ตุลาการศาลปกครองผู้ใดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการได้ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
แต่การให้ออกจากราชการเพื่อรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญเหตุทดแทนให้ท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่สมควรตามที่ก�ำหนดในวินัย
แห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
(๒) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้โดยสม�ำ่ เสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภาพ
(๓) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๔) มีกรณีตามมาตรา ๒๑ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) กระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ก�ำหนดในวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
(๓) ได้ รั บ โทษจ� ำ คุ ก โดยค� ำ พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ� ำ คุ ก เว้ น แต่ ใ นความผิ ด อั น ได้ ก ระท� ำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา ๒๒ (๑)
(๒) หรือ (๔) ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๔) หรือ (๗) หรือตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือ (๒) ให้ ก.ศป.
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
จ�ำนวนสี่คน และกรรมการข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจ�ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ เพื่อท�ำการสอบสวน
ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนมีอ�ำนาจเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคล
ใดให้ข้อเท็จจริง ให้ถ้อยค�ำ หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนได้
ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาตามวรรคหนึง่ ถ้า ก.ศป. เห็นว่าการให้ผถู้ กู สอบสวนหรือ
พิจารณาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะมีมติให้พักราชการก็ได้
การให้พักราชการนั้น ให้พักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เมื่อสอบสวนหรือพิจารณา
เสร็จแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกให้พักราชการมิได้กระท�ำการตามที่ถูกสอบสวนหรือพิจารณา ก็ให้ผู้นั้นคงอยู่
ในราชการตามเดิม
วิธกี ารสอบสวนและสิทธิของผูถ้ กู กล่าวหาและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ศป.
ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๒๕ ตุลาการศาลปกครองผู้ใดพ้นจากต�ำแหน่งไปโดยมิได้มีความผิดและมิใช่เป็นการ
พ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๕) มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจพิจารณาคัดเลือกผู้นั้น
ให้กลับเข้ารับราชการเป็นตุลาการศาลปกครองในต�ำแหน่งไม่สูงกว่าต�ำแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าก็ได้ ถ้าผู้นั้น
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๘ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๖ ตุลาการศาลปกครองผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออก
เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดสั่งอนุญาตแล้วให้ถือว่าพ้นจากต�ำแหน่ง
ในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองลาออกเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งที่ก�ำหนดโดยรัฐธรรมนูญต�ำแหน่ง
ทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นลาออก
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าจ�ำเป็น เพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการ จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน นับแต่วันที่ขอลาออกก็ได้
มาตรา ๒๗ การย้ายตุลาการศาลปกครองผู้ใดไปด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในศาลปกครองจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผู้นั้น และให้ประธานศาลปกครองสูงสุดมีอ�ำนาจแต่งตั้งได้
โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเลื่อนต�ำแหน่งให้สูงขึ้น หรือเป็นการย้ายประจ�ำปี หรือ
เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกด�ำเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจ�ำเลยในคดีอาญาที่ศาลมีค�ำสั่งประทับฟ้องแล้ว
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มาตรา ๒๘ ประธานศาลปกครองสู งสุ ด ต้ องรั บ ผิ ด ชอบให้ งานของศาลปกครองเป็ นไป
โดยเรียบร้อยตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุดช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นต้องรับผิดชอบให้งานของศาลนั้นเป็นไปโดยเรียบร้อยตามระเบียบ
ที่ ก.ศป. ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด โดยมีรองอธิบดีศาลปกครอง
ชั้นต้นช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมอบหมาย
ในกรณีที่ต�ำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นว่างลงหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือตุลาการ
ศาลปกครองอื่น แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่แทนตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนย่อมมีอำ� นาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๙ การเปลี่ยนแปลงตุลาการศาลปกครองในองค์คณะหนึ่งองค์คณะใดเนื่องจาก
ตุลาการศาลปกครองผูใ้ ดพ้นจากต�ำแหน่ง ถูกพักราชการ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งอืน่ เจ็บป่วย หรือมีเหตุ
จ�ำเป็นอืน่ ท�ำให้ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้เป็นไปตามระเบียบทีท่ ปี่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดก�ำหนด
ตุลาการศาลปกครองซึ่งเข้ามาแทนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้มีอ�ำนาจตรวจส�ำนวนและลงลายมือชื่อ
ในค�ำพิพากษาได้
มาตรา ๓๐๘ อัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของตุลาการศาลปกครองให้เป็นไป
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับเงินเดือนตามต�ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ในศาลปกครองสูงสุด
(ก) ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๔
(ข) รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดและตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓
(๒) ในศาลปกครองชั้นต้น
(ก) อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓
(ข) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นให้ได้รับ
เงินเดือน ชัน้ ๒ - ๓ โดยให้เริม่ รับเงินเดือนในชัน้ ๒ และเมือ่ อยูใ่ นชัน้ ๒ มาครบเจ็ดปีแล้วให้เลือ่ นชัน้ เงินเดือน
เป็นชั้น ๓
(ค) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๑ - ๓ โดยให้เริ่มรับเงินเดือน
ในชัน้ ๑ เมือ่ อยูใ่ นชัน้ ๑ มาครบหนึง่ ปีแล้วให้เลือ่ นชัน้ เงินเดือนเป็นชัน้ ๒ และเมือ่ อยูใ่ นชัน้ ๒ มาครบเจ็ดปีแล้ว
ให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๓
๘
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ให้ตลุ าการศาลปกครองได้รบั เงินประจ�ำต�ำแหน่งตามต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
แต่งตั้งให้ดำ� รงต�ำแหน่งดังกล่าว
ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในกรณีเดินทาง
ไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อประโยชน์ในการรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นข้าราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ในการนี้ ให้สำ� นักงานศาลปกครองเป็นเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการเกษียณอายุ
ของตุลาการศาลปกครอง
ในกรณีทสี่ มควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกิน
ร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ การปรับให้กระท�ำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตรา
เงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นบัญชีอตั ราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากท�ำให้อัตราหนึ่งอัตราใด
มีเศษไม่ถงึ สิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิม่ ขึน้ เป็นสิบบาท และมิให้ถอื ว่าเป็นการปรับ
อัตราร้อยละที่แตกต่างกัน๙
ตุลาการศาลปกครองซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ เมือ่ เทียบกับต�ำแหน่งใดตามวรรคสอง
(๑) (ข) หรือ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) แล้ว ให้ได้รับเงินเดือน การเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่ง
รวมทั้งประโยชน์ตอบแทนอื่นตามต�ำแหน่งนั้น๑๐
มาตรา ๓๐/๑๑๑ ตุลาการศาลปกครองอาจได้รบั เงินเพิม่ ค่าครองชีพชัว่ คราวตามภาวะเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ศป. ก�ำหนด
ในกรณีที่มีเหตุจะต้องจัดให้มีหรือปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพตามวรรคหนึ่งให้เลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลปกครองรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
มาตรา ๓๑ ให้ ก.ศป. จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ
ศาลปกครองที่จะมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป
หลัก เกณฑ์และวิธี การประเมิ น สมรรถภาพในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไป
ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองซึ่งผ่านการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึง่ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งต่อไปได้
จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

๙

มาตรา ๓๐ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๑
มาตรา ๓๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐
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มาตรา ๓๒ ให้กรณีทขี่ า้ ราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูใ้ ดได้รบั แต่งตัง้
เป็นตุลาการศาลปกครอง เพื่อประโยชน์ในการรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท�ำงานของผู้นั้น
ในขณะทีเ่ ป็นข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นเวลาราชการของตุลาการศาลปกครอง
ผูน้ นั้ และให้นำ� กฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ เครือ่ งแบบตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแต่งกายให้เป็นไปตามที่ ก.ศป.
ประกาศก�ำหนด
วันและเวลาท�ำงาน วันหยุดราชการและการลาหยุดราชการของตุลาการศาลปกครองให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศก�ำหนด
มาตรา ๓๔ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ให้ตลุ าการศาลปกครองเป็นเจ้าพนักงานในต�ำแหน่งตุลาการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๓
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

มาตรา ๓๕๑๒ ให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.ศป.”
ประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ป็นตุลาการศาลปกครองจ�ำนวนเก้าคน ดังนี้
(ก) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจ�ำนวนหกคนซึง่ ได้รบั เลือกจากตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด
(ข) ตุ ล าการในศาลปกครองชั้ น ต้ น จ� ำ นวนสามคนซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กจากตุ ล าการ
ในศาลปกครองชั้นต้น
(๓) กรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒทิ ไี่ ม่เป็นตุลาการศาลปกครองจ�ำนวนสามคน
ดังนี้
(ก) ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจ�ำนวนสองคน
(ข) ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรีจำ� นวนหนึ่งคน
ให้เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองเป็นเลขานุการของ ก.ศป. และให้ ก.ศป. แต่งตัง้ ข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองจ�ำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒
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มาตรา ๓๕/๑๑๓ กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตำ�่ กว่าสี่สิบห้าปี
(๓) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือศาลอื่น
(๕) ไม่เป็นข้าราชการอัยการ ข้าราชการต�ำรวจ ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมตุลาการ
ศาลทหาร หรือทนายความ
(๖) ไม่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้าง หรือด�ำรงต�ำแหน่งใดในรัฐวิสาหกิจ
(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
(๑๐) ไม่เคยต้องรับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิด
ที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิตฟัน่ เฟือน
ไม่สมประกอบ
(๑๒) ไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน่
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๓) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่
ในต�ำแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๓๖ ๑๔ การเลื อ กกรรมการตุ ล าการศาลปกครองผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง (๒) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ในการนี้ให้เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง
จัดท�ำบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือก โดยแยกเป็นประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการ
ในศาลปกครองชั้นต้นส่งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี
และให้แจ้งก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะท�ำการเลือกไปด้วย
ให้มีคณะกรรมการด�ำเนินการเลือก ประกอบด้วย เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง ตุลาการ
ศาลปกครองสามคน และคณบดีคณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามคน ซึ่งประธานศาลปกครอง
สูงสุดเป็นผู้คัดเลือก เป็นกรรมการ มีหน้าที่ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง การตรวจนับคะแนนและการประกาศผลการเลือก

๑๓
๑๔

มาตรา ๓๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
กฎหมาย
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ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรับผิดชอบดูแลให้การเลือกเป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อย
ให้ผไู้ ด้รบั เลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๓๕ วรรคหนึง่ (๒)
เข้ารับหน้าที่เมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผูท้ รงคุณวุฒิ และให้เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองด�ำเนินการประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั เลือกในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗๑๕ การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๓๕ วรรคหนึง่
(๓) (ก) ให้ วุ ฒิ ส ภาตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารขึ้ น คณะหนึ่ ง เพื่ อ พิ จ ารณาเสนอรายชื่ อ บุ ค คล
ทีเ่ ห็นสมควร ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ จ�ำนวนสองเท่าของจ�ำนวนทีต่ อ้ งเลือก
เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเลือกต่อไป
ให้น�ำความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๓๘๑๖ การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๓๕ วรรคหนึง่
(๓) (ข) ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผูเ้ สนอชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นสมควรจะได้รบั เลือกต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาลงมติ
ให้น�ำความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๓๙๑๗ กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ
(๓) ให้อยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปีโดยอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีก แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้
ก่อนกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)
จะครบวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑๕

มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๗
มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๖
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(๑) ด�ำเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ ง (๒) ใหม่ โดยต้ อ งแล้ ว เสร็ จ ก่ อ นที่ ก รรมการตุ ล าการศาลปกครองผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ชุ ด เดิ ม
จะพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
(๒) แจ้งต่อประธานวุฒิสภาหรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เพื่อทราบ ในกรณีที่เป็นการ
พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)
มาตรา ๓๙/๑๑๘ ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด�ำเนินการเพื่อให้มีการเลือกซ่อม เว้นแต่วาระ
การอยู่ในต�ำแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด�ำเนินการเลือกซ่อมก็ได้
การด�ำเนินการเพือ่ ให้มกี ารเลือกซ่อมตามวรรคหนึง่ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีตำ� แหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๓๕ วรรคหนึง่ (๒)
ให้ด�ำเนินการเลือกซ่อมให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต�ำแหน่งว่างลง
(๒) กรณีตำ� แหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๓๕ วรรคหนึง่ (๓)
ให้แจ้งประธานวุฒิสภาหรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต�ำแหน่งว่างลง
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกซ่อมให้อยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ให้น�ำความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ ๑๙ นอกจากการพ้ น จากต� ำ แหน่ ง ตามวาระ กรรมการตุ ล าการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยท�ำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานศาลปกครองสูงสุด
(๓) พ้นจากต�ำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
ในกรณีที่เป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒)
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ ในกรณีที่เป็นกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)
มาตรา ๔๑ การประชุมของ ก.ศป. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

๑๘
๑๙

มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
กฎหมาย
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มาตรา ๔๑/๑๒๐ กรณีที่ไม่มีกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแต่ไม่ครบสามคน ถ้ากรรมการตุลาการศาลปกครองจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหกคน เห็นว่า
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองจ�ำนวนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ
และองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้
ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานศาล
ปกครองสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานศาลปกครองสูงสุด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการใน ก.ศป. ว่างลง ให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
แต่ต้องมีกรรมการเหลือพอที่จะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้ ก.ศป. มีอำ� นาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติ
ให้ ก.ศป. มีอำ� นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�ำเนินการใด ๆ ได้ตามความเหมาะสม
หมวด ๔
วิธีพิจารณาคดีปกครอง

ส่วนที่ ๑
การฟ้องคดีปกครอง

มาตรา ๔๒ ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้อนั เนือ่ งจากการกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือมีขอ้ โต้แย้งเกีย่ วกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอนื่ ใดทีอ่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙
และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุตขิ อ้ โต้แย้งนัน้ ต้องมีคำ� บังคับตามทีก่ ำ� หนด
ในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ในกรณีที่มีกฎหมายก�ำหนดขั้นตอนหรือวิธีการส�ำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระท�ำได้ต่อเมื่อมีการด�ำเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายใน
เวลาที่กฎหมายนั้นก�ำหนด

๒๐
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มาตรา ๔๓ ในกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่ากฎหรือการกระท�ำใดของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้มสี ทิ ธิเสนอเรือ่ งพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้
ในการเสนอความเห็นดัง กล่าวผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ สภามี สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ เ สมื อนหนึ่ ง เป็ นผู ้ มี สิ ท ธิ
ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒
มาตรา ๔๔ การด�ำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟ้อง การร้องสอด การเรียกบุคคล หน่วยงาน
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเข้ามาเป็นคูก่ รณีในคดี การด�ำเนินกระบวนพิจารณาการรับฟังพยานหลักฐาน
และการพิพากษาคดีปกครอง นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่ก�ำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๔๕ ค�ำฟ้องให้ใช้ถ้อยค�ำสุภาพและต้องมี
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี
(๒) ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
(๓) การกระท�ำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท�ำดังกล่าว
(๔) ค�ำขอของผู้ฟ้องคดี
(๕) ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ถ้าเป็นการยื่นฟ้องคดีแทนผู้อื่นจะต้องแนบใบมอบฉันทะ
ให้ฟ้องคดีมาด้วย
ค�ำฟ้องใดมีรายการไม่ครบตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ให้ส�ำนักงาน
ศาลปกครองให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมค�ำฟ้องนั้นให้ถูกต้องในการนี้ให้ถือวันที่
ยื่นฟ้องครั้งแรกเป็นหลักในการนับอายุความ
ในกรณีทมี่ ผี ปู้ ระสงค์จะฟ้องคดีปกครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหล่านัน้ อาจยืน่ ค�ำฟ้อง
ร่วมกันเป็นฉบับเดียว โดยจะมอบหมายให้ผฟู้ อ้ งคดีคนใดเป็นผูแ้ ทนของผูฟ้ อ้ งคดีทกุ คนในการด�ำเนินคดีตอ่ ไป
ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าการกระท�ำของผู้แทนผู้ฟ้องคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผู้ฟ้องคดีทุกคน
การฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่การฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ให้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์
ในอัตราทีร่ ะบุไว้ในตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ส�ำหรับคดีทม่ี คี ำ� ขอให้ปลดเปลือ้ งทุกข์
อันอาจค�ำนวนเป็นราคาเงินได้๒๑
ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา คู่กรณีจะด�ำเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบอ�ำนาจ
ให้ทนายความหรือบุคคลอืน่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดก�ำหนด
เพื่อฟ้องคดีหรือด�ำเนินการแทนได้

๒๑
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มาตรา ๔๕/๑๒๒ การฟ้องคดีทตี่ อ้ งเสียค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ หากคูก่ รณีใด
ยืน่ ค�ำขอต่อศาลโดยอ้างว่า ไม่มที รัพย์สนิ เพียงพอทีจ่ ะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผูข้ อถ้าไม่ได้รบั
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ถ้าศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟ้อง
ไว้พจิ ารณา หรือในกรณีอทุ ธรณ์ซงึ่ ศาลเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรทีจ่ ะอุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี และศาลได้ไต่สวน
แล้วเห็นว่ามีเหตุตามค�ำขอจริงก็ให้ศาลอนุญาตให้คกู่ รณีนนั้ ด�ำเนินคดี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทัง้ หมดหรือ
เฉพาะบางส่วนได้ ค�ำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน หรือมีค�ำสั่งให้ยกค�ำขอผู้ยื่น
ค�ำขอมีสิทธิด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่ง
(๑) ยื่นค�ำร้องขอให้พิจารณาค�ำขอนั้นใหม่ เพื่ออนุญาตให้ตนน�ำพยานหลักฐานมาแสดง
เพิ่มเติมว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้จริง หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร
(๒) ยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งนั้นต่อศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีทคี่ กู่ รณีใช้สทิ ธิตาม (๑) หรือ (๒) อย่างใดอย่างหนึง่ แล้ว จะใช้สทิ ธิอกี ประการหนึง่ มิได้
การยื่นค�ำขอ การพิจารณาค�ำขอ การขอให้พิจารณาใหม่ การอุทธรณ์และการด�ำเนินกระบวน
พิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวกับการขอด�ำเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำ� หนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ออกตามมาตรา ๔๔
มาตรา ๔๖ ค�ำฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง ในการนี้อาจยื่นค�ำฟ้อง
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความ ให้ถือว่าวันที่ส่งค�ำฟ้องแก่
เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นค�ำฟ้องต่อศาลปกครอง
มาตรา ๔๗ การฟ้องคดีทอี่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลปกครองชัน้ ต้น ให้ยนื่ ฟ้องต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิล�ำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น
การฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลปกครองสูงสุด ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีที่ศาลปกครองใดพิพากษาว่าคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองนั้นอยู่ในเขตอ�ำนาจของ
ศาลปกครองอื่น ให้ส่งค�ำฟ้องนั้นไปให้ศาลปกครองที่มีเขตอ�ำนาจเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้น
มีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องเขตอ�ำนาจศาล ให้ศาลปกครองที่รับค�ำฟ้องไว้หลังสุดเสนอความเห็นต่อ
ศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีค�ำสั่งในเรื่องเขตอ�ำนาจศาล
การพิจารณาคดีทยี่ นื่ ไว้ตอ่ ศาลปกครองใดจะต้องกระท�ำในศาลปกครองนัน้ ตามวันเวลาท�ำการ
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นหรือเพื่อความสะดวกของคู่กรณี ศาลปกครองจะสั่งให้ด�ำเนินการ
พิจารณาในสถานที่อื่นหรือในวันหยุดหรือในวันเวลาใดก็ได้
มาตรา ๔๘ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ประกาศสถานที่ตั้ง และวันเวลาท�ำการ
ตามปกติของศาลปกครองในราชกิจจานุเบกษา
๒๒
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ศาลปกครองแห่งหนึง่ ๆ อาจมีสถานทีท่ ำ� การเฉพาะการได้ตามจ�ำนวนทีเ่ หมาะสมตามทีป่ ระธาน
ศาลปกครองสูงสุดจะได้ประกาศสถานทีต่ งั้ และวันเวลาท�ำการของสถานทีท่ ำ� การเฉพาะการในราชกิจจานุเบกษา
ทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดมีอำ� นาจก�ำหนดให้การยืน่ ฟ้อง และการด�ำเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระท�ำ ณ สถานที่ท�ำการเฉพาะการของ
ศาลปกครองก็ได้
มาตรา ๔๙ การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง
เหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วนั ทีพ่ น้ ก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีได้มหี นังสือร้องขอต่อหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจาก
หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือได้รบั แต่เป็นค�ำชีแ้ จงทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีเห็นว่าไม่มเี หตุผล แล้วแต่กรณี
เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๐ ค�ำสั่งใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกค�ำสั่งระบุวิธีการยื่นค�ำฟ้องและ
ระยะเวลาส�ำหรับยื่นค�ำฟ้องไว้ในค�ำสั่งดังกล่าวด้วย
ในกรณีทปี่ รากฏต่อผูอ้ อกค�ำสัง่ ใดในภายหลังว่า ตนมิได้ปฏิบตั ติ ามวรรคหนึง่ ให้ผนู้ นั้ ด�ำเนินการ
แจ้งข้อความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับค�ำสั่งทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีนี้ให้ระยะเวลาส�ำหรับยื่นค�ำฟ้อง
เริ่มนับใหม่แต่วันที่ผู้รับค�ำสั่งได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว
ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ตามวรรคสองและระยะเวลาส�ำหรับยื่นค�ำฟ้องมีก�ำหนดน้อยกว่าหนึ่งปี
ให้ขยายเวลาส�ำหรับยื่นค�ำฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง
มาตรา ๕๑๒๓ การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) ให้ยนื่ ฟ้องภายในหนึง่ ปีและการฟ้องคดี
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน
สิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี
มาตรา ๕๒ การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของ
บุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้
การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นก�ำหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดี
ที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำ� เป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคำ� ขอ ศาลปกครอง
จะรับไว้พิจารณาก็ได้
มาตรา ๕๓ ในกรณีทคี่ กู่ รณีฝา่ ยหนึง่ ถึงแก่ความตายก่อนศาลปกครองพิพากษาคดีให้ศาลปกครอง
รอการพิจารณาไปจนกว่าทายาท ผูจ้ ดั การมรดก ผูป้ กครองทรัพย์มรดก หรือผูส้ บื สิทธิของคู่กรณีผู้นั้นจะมีคำ� ขอ
เข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีค�ำขอเข้ามาโดยมีคำ� ขอเข้ามาเองหรือโดยทีศ่ าล
๒๓

มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
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หมายเรียกให้เข้ามา เนือ่ งจากคูก่ รณีฝา่ ยหนึง่ ฝ่ายใดมีคำ� ขอ ค�ำขอเช่นว่านีจ้ ะต้องยืน่ ภายในก�ำหนดหนึง่ ปีนบั แต่
วันที่คู่กรณีผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ถ้าไม่มคี ำ� ขอของบุคคลดังกล่าว หรือไม่มคี ำ� ขอของคูก่ รณีฝา่ ยหนึง่ ฝ่ายใด ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด
ตามวรรคหนึ่ง ศาลปกครองจะมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดีนั้นก็ได้
ส่วนที่ ๒
การด�ำเนินคดีปกครอง

มาตรา ๕๔ ศาลปกครองสูงสุดต้องมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างน้อยห้าคนจึงจะเป็น
องค์คณะพิจารณาพิพากษา
ศาลปกครองชั้นต้นต้องมีตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นอย่างน้อยสามคน จึงจะเป็นองค์คณะ
พิจารณาพิพากษา
มาตรา ๕๕ การพิจารณาพิพากษาคดีต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว แต่ต้องเปิดโอกาส
ให้คู่กรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบค�ำชี้แจงของตนตามควรแก่กรณี แต่การชี้แจงต้องท�ำเป็น
หนังสือ เว้นแต่เป็นกรณีที่ศาลอนุญาตให้ชี้แจงด้วยวาจาต่อหน้าศาล
คูก่ รณีมสี ทิ ธิขอตรวจดูพยานหลักฐานทีแ่ ต่ละฝ่ายได้ยนื่ ไว้ในส�ำนวน เว้นแต่กรณีใดมีกฎหมาย
คุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผยหรือศาลปกครองเห็นว่าจ�ำเป็นต้องไม่เปิดเผย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การ
ด�ำเนินงานของรัฐ แต่กรณีทไี่ ม่เปิดเผยดังกล่าว ศาลปกครองจะน�ำมาใช้รบั ฟังในการพิจารณาพิพากษาคดีไม่ได้
ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตาม
ความเหมาะสม ในการนี้ ศาลปกครองจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญหรือพยาน
หลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีได้ตามที่เห็นสมควร
พยานบุ ค คลหรื อ พยานผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ ศ าลปกครองเรี ย กมาให้ ถ ้ อ ยค� ำ หรื อ ท� ำ ความเห็ น
ต่อศาลปกครองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ� หนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองใด การจ่ายส�ำนวนคดีในศาลปกครองนั้น
ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด องค์ ค ณะที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในประเภทคดี ด ้ า นใดด้ า นหนึ่ ง เป็ น
การเฉพาะ ต้องจ่ายส�ำนวนคดีให้ตรงกับความเชี่ยวชาญขององค์คณะที่จัดไว้
(๒) ในกรณีทมี่ กี ารแบ่งพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบคดีขององค์คณะ ต้องจ่ายส�ำนวนคดีทมี่ มี ลู คดีเกิดขึน้
ในพื้นที่ให้แก่องค์คณะที่จัดไว้
(๓) ในกรณีที่ไม่มีการจัดองค์คณะตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการจัดไว้ลักษณะเดียวกัน
หลายองค์คณะ หรือองค์คณะทีร่ บั ผิดชอบคดีดงั กล่าวมีคดีคา้ งการพิจารณาอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากซึง่ หากจ่ายส�ำนวนคดี
ให้แก่องค์คณะนั้นจะท�ำให้คดีล่าช้าหรือกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมให้จ่ายส�ำนวนคดีโดยใช้วิธีการใด
ที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายส�ำนวนคดีให้แก่องค์คณะใด
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เมื่อองค์คณะในศาลปกครองใดได้รับส�ำนวนคดีแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง
สูงสุดหรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นในองค์คณะนั้น แล้วแต่กรณี แต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง
ในคณะของตนคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของส�ำนวน เพื่อเป็นผู้ด�ำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงจากค�ำฟ้อง
ค�ำชีแ้ จงของคูก่ รณี และรวบรวมพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ โดยมีพนักงานคดีปกครองเป็นผูช้ ว่ ยด�ำเนินการ
ตามที่ตุลาการเจ้าของส�ำนวนมอบหมาย
เมื่อได้มอบส�ำนวนคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของส�ำนวนคนใดแล้ว หรือได้จ่ายส�ำนวนคดีให้แก่
องค์คณะใดแล้ว ห้ามมิให้มีการเรียกคืนส�ำนวนคดีหรือโอนส�ำนวนคดี เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก�ำหนด
(๒) เมื่อมีการคัดค้านตุลาการเจ้าของส�ำนวนส�ำหรับกรณีเรียกคืนส�ำนวน หรือตุลาการ
ศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดค้าน หรือไม่ครบองค์คณะส�ำหรับกรณีโอนส�ำนวน
(๓) เมื่อตุลาการเจ้าของส�ำนวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษามีคดีค้างการพิจารณาอยู่เป็น
จ�ำนวนมากซึง่ จะท�ำให้การพิจารณาคดีลา่ ช้า และตุลาการเจ้าของส�ำนวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษาขอสละ
ส�ำนวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู่
มาตรา ๕๗ ให้ตุลาการเจ้าของส�ำนวนท�ำหน้าที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นในข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น
ในระหว่างการด�ำเนินการของตุลาการเจ้าของส�ำนวนตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดโอกาสให้คู่กรณี
ได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพื่อยืนยันหรือ
หักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ เมื่อตุลาการเจ้าของส�ำนวนเห็นว่าได้รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เพียงพอแล้ว ให้ตลุ าการเจ้าของส�ำนวนท�ำความเห็นเสนอให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาเพือ่ พิจารณาคดีตอ่ ไป
ในการให้โอกาสคู่กรณีตามวรรคสอง ให้ตุลาการเจ้าของส�ำนวนก�ำหนดให้คู่กรณีแสดงพยาน
หลักฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาที่กำ� หนด ถ้าคู่กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้ถือว่าคู่กรณี
ที่ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนั้นไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของ
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี และให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม
ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดำ� เนินการภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าช้า ศาลปกครองจะรายงานผู้บังคับบัญชาผู้ก�ำกับดูแล ผู้ควบคุม
หรือนายกรัฐมนตรีเพือ่ ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือสัง่ การหรือลงโทษทางวินยั ต่อไปก็ได้ ทัง้ นี้ โดยไม่เป็นการ
ตัดอ�ำนาจที่ศาลจะมีค�ำสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการเจ้าของส�ำนวนและพนักงานคดีปกครองให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด
ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๕๘ ก่อนวันนั่งพิจารณาคดี ให้ตุลาการเจ้าของส�ำนวนส่งมอบส�ำนวนคดีให้ผู้แถลง
คดีปกครองพิจารณา และให้ผู้แถลงคดีปกครองจัดท�ำสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ ความเห็นของตน
ในการวินจิ ฉัยคดีนนั้ เสมอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา และให้มาชีแ้ จงด้วยวาจาต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ในวันนั่งพิจารณาคดีนั้น และให้มีสิทธิอยู่ร่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาคดีนั้นได้
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดีนั้น
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ในการนั่ ง พิ จ ารณาคดี ใ ด ถ้ า ผู ้ แ ถลงคดี ป กครองเห็ น ว่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง ในการพิ จ ารณาคดี
เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้แถลงคดีปกครองจัดท�ำสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตนขึ้นใหม่เสนอ
ต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาต่อไป
ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งผู้แถลงคดีปกครอง
จากตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งในศาลนั้นที่มิใช่ตุลาการในองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
ผู้แถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแต่งตั้งจากตุลาการศาลปกครองชั้นต้นก็ได้
การแต่งตัง้ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูแ้ ถลงคดีปกครองให้เป็นไปตามระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับคดีที่ก�ำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๕๙ ในการพิจารณาคดี ให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี
อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ก่อนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกให้ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส�ำนวนให้คู่กรณี
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในการนี้ให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นค�ำแถลง รวมทั้งน�ำพยานหลักฐานมาสืบประกอบ
ค�ำแถลงดังกล่าวเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายเพิ่มเติมต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ในวันนั่งพิจารณาคดีแต่จะไม่มาแถลงด้วยวาจาก็ได้
มาตรา ๖๐ การนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระท�ำโดยเปิดเผย
ในคดีเรื่องใดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ ถ้าศาลปกครองเห็นสมควรจะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ต่างๆ ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนแห่งคดี ซึ่งปรากฏจากค�ำคู่ความหรือค�ำแถลงของคู่กรณีหรือค�ำพยานหลักฐานที่ได้สืบมาแล้ว
ศาลปกครองจะมีคำ� สั่งดังต่อไปนี้ก็ได้
(๑) ห้ามประชาชนมิให้เข้าฟังการพิจารณาทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วด�ำเนินการพิจารณาไป
โดยไม่เปิดเผย หรือ
(๒) ห้ามมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นว่านั้น
ไม่ว่าศาลปกครองจะได้มีค�ำสั่งตามวรรคสองหรือไม่ มิให้ถือว่าการออกโฆษณาทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนแห่งค�ำพิพากษา หรือย่อเรื่องแห่งค�ำพิพากษาโดยเป็นกลางและถูกต้องเป็นการผิดกฎหมาย
เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ศ าลเห็ น สมควรเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ห รื อ
เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ จะห้ามมิให้มกี ารเปิดเผยข้อความทัง้ หมดหรือบางส่วนแห่งค�ำพิพากษานัน้ ก็ได้
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มาตรา ๖๑ ให้ตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์คณะมีอ�ำนาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีคำ� สัง่ เรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้องชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือ
ให้ความเห็นเป็นหนังสือเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานทางปกครองหรือของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
(๒) มีค�ำสั่งเรียกให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยาน
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือให้ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ทางปกครองนั้นมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค�ำประกอบการพิจารณา
(๓) มีคำ� สั่งเรียกให้คู่กรณีมาให้ถ้อยค�ำหรือน�ำพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา
(๔) มีคำ� สัง่ เรียกให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีมาให้ถอ้ ยค�ำ หรือให้สง่ พยานหลักฐานมาประกอบ
การพิจารณา
(๕) ไต่สวนหรือมีค�ำสั่งในเรื่องใดที่มิใช่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดในระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีจ�ำเป็น ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากตุลาการศาลปกครอง
มีอ�ำนาจไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
มาตรา ๖๒ ถ้าผูฟ้ อ้ งคดีได้รบั ค�ำสัง่ จากศาลปกครองให้มาให้ถอ้ ยค�ำหรือแสดงพยานหลักฐานแล้ว
ไม่ด�ำเนินการตามค�ำสั่งนั้นภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองก�ำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลปกครอง
จะสั่งให้จำ� หน่ายคดีเสียก็ได้
คดีที่ศาลปกครองได้ส่ังจ�ำหน่ายตามวรรคหนึ่ง ถ้าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครอง
มีค�ำสั่งให้จำ� หน่ายคดี ผู้ฟ้องคดีแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลปกครองได้ว่าการที่ตนไม่สามารถปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ของศาลปกครองได้นั้น เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร ศาลปกครองจะอนุญาตให้พิจารณาใหม่
หรือฟ้องคดีใหม่ก็ได้
มาตรา ๖๓ ตุลาการศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษาหรือผูแ้ ถลงคดีปกครองอาจถูก
คัดค้านได้ตามเหตุแห่งการคัดค้านผู้พิพากษาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง รวมทั้ง
เหตุอื่นใดอันมีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจท�ำให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม
การขอถอนตัวจากคดี การยื่นค�ำคัดค้าน การพิจารณาค�ำคัดค้าน การสั่งให้ผู้ถูกคัดค้านงดการ
ปฏิบัติหน้าที่ และการสั่งให้ผู้อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
การสัง่ ให้ตลุ าการศาลปกครองผูถ้ กู คัดค้านงดการพิจารณาย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงการกระท�ำใดๆ
ของตุลาการศาลปกครองผู้ถูกคัดค้านที่ได้กระท�ำไปแล้ว
มาตรา ๖๔ นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้นำ� บทบัญญัตทิ ถี่ อื ว่าเป็นการกระท�ำ
ละเมิดอ�ำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อมีการละเมิด
อ�ำนาจศาลปกครองมีอ�ำนาจสั่งลงโทษได้ดังนี้
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(๑) ตักเตือน โดยจะมีคำ� ต�ำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
(๒) ไล่ออกจากบริเวณศาล
(๓) ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
การสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลพึงใช้อย่างระมัดระวังและเท่าที่จ�ำเป็นตามพฤติการณ์
แห่งกรณี และหากเป็นการลงโทษตาม (๓) ให้องค์คณะอื่นที่มิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็น
ผู้พิจารณาและสั่งลงโทษ
มาตรา ๖๕ ผูใ้ ดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตด้วยวิธกี าร
ทางวิชาการ ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ
มาตรา ๖๖ ในกรณีทศี่ าลปกครองเห็นสมควรก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารใดๆ เพือ่ บรรเทาทุกข์
ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีค�ำร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่
ให้ศาลปกครองมีอ�ำนาจก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกค�ำสั่งไปยังหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย
ส่วนที่ ๓
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งคดีปกครอง

มาตรา ๖๗ การท�ำค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครองถ้าจะต้องกระท�ำโดยตุลาการ
ศาลปกครองหลายคน ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งนั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมากและในกรณี
ที่ตุลาการในศาลปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ท�ำความเห็นแย้งไว้ในค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งนั้น
มาตรา ๖๘ ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรจะให้มีการวินิจฉัยปัญหาใดหรือคดีใด
โดยที่ประชุมใหญ่ก็ได้ หรือมีกฎหมายหรือระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้วินิจฉัย
ปัญหาใด หรือคดีใดโดยที่ประชุมใหญ่ก็ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่
ภายใต้บงั คับมาตรา ๖๓ ทีป่ ระชุมใหญ่นนั้ ให้ประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทุกคน
ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั หิ น้าที่ แต่ตอ้ งมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และให้ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานที่ประชุมใหญ่
ค�ำวินจิ ฉัยของทีป่ ระชุมใหญ่ให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๖๙ ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอย่างน้อยต้องระบุ
(๑) ชื่อผู้ยื่นค�ำฟ้อง
(๒) หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
(๓) เหตุแห่งการฟ้องคดี
(๔) ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ฟ้อง
(๕) เหตุผลแห่งค�ำวินิจฉัย
(๖) ค�ำวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี
(๗) ค�ำบังคับ ถ้ามี โดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติตาม
ค�ำบังคับไว้ด้วย
(๘) ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำพิพากษา ถ้ามี
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองที่นั่งพิจารณา
และพิพากษาคดีหรือมีคำ� สัง่ นัน้ ถ้าตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุจำ� เป็นไม่สามารถลงลายมือชือ่ ได้ ให้อธิบดี
ศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำสั่งนั้นด้วย
เมื่อศาลปกครองได้อ่านผลแห่งค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดีปกครองในศาลปกครอง
โดยเปิดเผยในวันใดแล้ว ให้ถือว่าวันที่ได้อ่านนั้นเป็นวันที่ศาลปกครองมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งในการนี้
ให้ศาลปกครองแจ้งให้คกู่ รณีทราบก�ำหนดวันอ่านผลแห่งค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ นัน้ เป็นการล่วงหน้าตามสมควร
ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลปกครองในวันนัดอ่านผลแห่งค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งให้ศาลปกครอง
งดการอ่านค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง แล้วบันทึกไว้และให้ถือว่าวันที่บันทึกเป็นวันที่ศาลปกครองได้มีค�ำพิพากษา
หรือค�ำสั่ง
ให้ส�ำนักงานศาลปกครองจัดให้มีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดีปกครองไว้ที่ศาลปกครอง
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือขอส�ำเนาที่มีการรับรองถูกต้องได้ โดยจะเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศป. ก�ำหนด
ให้ส�ำนักงานศาลปกครองพิมพ์เผยแพร่ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดีของศาลปกครอง
และความเห็นของผู้แถลงคดีปกครองตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๗๐ ค�ำพิพากษาศาลปกครองให้ผกู พันคูก่ รณีทจ่ี ะต้องปฏิบตั ติ ามค�ำบังคับนับแต่วนั ที่
ก�ำหนดในค�ำพิพากษาจนถึงวันที่ค�ำพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย
ในกรณีที่เป็นค�ำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามค�ำบังคับไว้จนกว่า
จะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
มาตรา ๗๑ ภายใต้บงั คับบทบัญญัตวิ า่ ด้วยการอุทธรณ์คำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำสั่งใดๆ ให้มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ในค�ำพิพากษาให้บคุ คลใดออกไปจากสถานทีใ่ ดให้ใช้บงั คับตลอดถึงบริวารของผูน้ นั้ ทีอ่ ยู่
ในสถานที่นั้นด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิพิเศษอื่น
กฎหมาย
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(๒) ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็นผู้คำ�้ ประกันในศาลเพื่อการด�ำเนินการใด ๆ ตามค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำสั่ง ให้ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค�้ำประกันใหม่
(๓) ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งเกี่ยวกับสถานะหรือความสามารถของบุคคล หรือนิติบุคคล
บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือใช้ยันกับบุคคลภายนอกก็ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า
(๔) ค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วกับสิทธิแห่งทรัพย์สนิ ใดๆ คูก่ รณีทเี่ กีย่ วข้องอาจอ้างกับบุคคล
ภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า
มาตรา ๗๒ ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ�ำนาจก�ำหนดค�ำบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) สัง่ ให้เพิกถอนกฎหรือค�ำสัง่ หรือสัง่ ห้ามการกระท�ำทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีทมี่ กี ารฟ้องว่า
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
(๒) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่
ภายในเวลาที่ศาลปกครองก�ำหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
ต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(๓) สั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการโดยจะก�ำหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดหรือความรับผิด
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๔) สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาล
มีค�ำพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น
(๕) สั่งให้บุคคลกระท�ำหรือละเว้นกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในการมีค�ำบังคับตามวรรคหนึ่ง (๑) ศาลปกครองมีอ�ำนาจก�ำหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก�ำหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้
ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี
ในกรณีทศี่ าลปกครองมีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้เพิกถอนกฎ ให้มกี ารประกาศผลแห่งค�ำพิพากษา
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น
ในกรณีทศี่ าลปกครองมีคำ� บังคับให้ผใู้ ดช�ำระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สนิ ตามค�ำพิพากษา ถ้าผูน้ นั้
ไม่ช�ำระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน ศาลปกครองอาจมีคำ� สั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำ� บังคับตามวรรคหนึ่ง (๕) หรือตามวรรคสี่ ให้น�ำบทบัญญัติว่าด้วย
การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค�ำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ตามส่วนของการชนะคดี
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มาตรา ๗๓ การคัดค้านค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ให้ ยื่ น อุ ท ธรณ์
ต่อศาลปกครองชัน้ ต้นทีม่ คี ำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ภายในก�ำหนดสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มคี ำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่
ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ตามวรรคหนึง่ ให้หมายความรวมถึง ค�ำสัง่ เกีย่ วกับการละเมิดอ�ำนาจศาล
หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ท�ำให้คดีเสร็จเด็ดขาด
ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าค�ำอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระ
อันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่สุด
มาตรา ๗๔ เมื่อมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครองต่างชั้นกันในประเด็น
แห่งคดีอย่างเดียวกัน ขัดหรือแย้งกันให้ถือตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุด
ถ้าค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครองชั้นต้นด้วยกันมีการขัดหรือแย้งกัน
ในประเด็นแห่งคดีอย่างเดียวกัน คูก่ รณีหรือบุคคลภายนอกผูม้ สี ว่ นได้เสียจะยืน่ ค�ำร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุด
เพือ่ ให้มคี ำ� สัง่ ก�ำหนดว่าจะให้ถอื ตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ใด ค�ำสัง่ ของศาลปกครองสูงสุดเช่นว่านีใ้ ห้เป็นทีส่ ดุ
มาตรา ๗๕ ในกรณีทศี่ าลปกครองได้มคี ำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ชีข้ าดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแล้ว
คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้นอาจมีคำ� ขอให้ศาลปกครอง
พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค�ำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท�ำให้ข้อเท็จจริง
ที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�ำคัญ
(๒) คูก่ รณีทแี่ ท้จริงหรือบุคคลภายนอกนัน้ มิได้เข้ามาในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีหรือ
ได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
(๓) มีข้อบกพร่องส�ำคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ท�ำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม
(๔) ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งนั้นได้ท�ำขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมา
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�ำคัญซึ่งท�ำให้ผลแห่งค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งขัดกับ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
การยืน่ ค�ำขอตามวรรคหนึง่ ให้กระท�ำได้เฉพาะเมือ่ คูก่ รณีหรือบุคคลภายนอกไม่ทราบถึงเหตุนนั้
ในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมา โดยมิใช่ความผิดของผู้นั้น
การยื่นค�ำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค�ำสั่งใหม่ต้องกระท�ำภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งใหม่ได้ แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่ศาลปกครอง
ได้มีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาด
หมวด ๕
ส�ำนักงานศาลปกครอง
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มาตรา ๗๖ ให้มสี ำ� นักงานศาลปกครองเป็นส่วนราชการทีเ่ ป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๗๗ ส�ำนักงานศาลปกครองมีอำ� นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง
(๒) ด�ำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามค�ำสั่งของศาลปกครอง
(๓) ด�ำเนินการบังคับให้เป็นไปตามค�ำบังคับของศาลปกครอง
(๔) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของศาลปกครอง
(๕) วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๖) จัดพิมพ์และเผยแพร่คำ� พิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลปกครอง
(๗) จัดให้มกี ารศึกษาอบรมและพัฒนาความรูข้ องตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลักกฎหมาย
มหาชน การบริหารราชการแผ่นดิน และบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มีกฎหมายก�ำหนดให้เป็น
อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานศาลปกครอง
มาตรา ๗๘ ให้มีเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองขึ้นตรง
ต่อประธานศาลปกครองสูงสุด มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งราชการของส�ำนักงานศาลปกครอง และ
เป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการในส�ำนักงานศาลปกครอง โดยมีรองเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองเป็นผูช้ ว่ ยสัง่
และปฏิบัติราชการ
การแต่งตั้งเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมจะด�ำรงต�ำแหน่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรี
น�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ในกิจการของส�ำนักงานศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลปกครองเป็นผู้แทนของส�ำนักงานศาลปกครอง เพื่อการนี้ เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองจะมอบหมาย
ให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๙ ให้มพี นักงานคดีปกครองท�ำหน้าทีช่ ว่ ยเหลือตุลาการเจ้าของส�ำนวนในการด�ำเนินคดี
ปกครองตามทีต่ ลุ าการเจ้าของส�ำนวนมอบหมาย และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ในส�ำนักงานศาลปกครองตามทีเ่ ลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลปกครองมอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด�ำเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจ้าของส�ำนวนมอบหมาย
ให้พนักงานคดีปกครองเป็นเจ้าพนักงานในต�ำแหน่งพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา

๐
328

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com

มาตรา ๘๐ คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานคดีปกครองในระดับต่างๆ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ก�ำหนด
ให้เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส�ำนักงาน
ศาลปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเป็นพนักงานคดีปกครอง
มาตรา ๘๑ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง”
ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง อธิบดีศาล
ปกครองกลาง เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในระดับไม่ตำ�่ กว่าต�ำแหน่งที่ ก.ศป.
ก�ำหนด จ�ำนวนสามคนซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครองด้วยกันตามวิธีการที่ ก.ศป. ประกาศ
ก�ำหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นเลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๘๒ กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองทีไ่ ด้รบั เลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ให้อยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับเลือกใหม่ได้ แต่จะอยู่ในต�ำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
ถ้าต�ำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด�ำเนินการเลือกซ่อมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต�ำแหน่ง
ว่างลง เว้นแต่วาระการอยู่ในต�ำแหน่งของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดำ� เนินการเลือกซ่อมก็ได้
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองซึง่ ได้รบั เลือกซ่อมให้อยูใ่ นต�ำแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๘๓ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ที่ได้รับเลือกจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากการเป็นราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๔) คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ อง
จ�ำนวนกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองทั้งหมดให้พ้นจากต�ำแหน่ง เนื่องจากกระท�ำการหรือมีพฤติการณ์
ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
มาตรา ๘๔ ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีอ�ำนาจออกระเบียบหรือประกาศ
เกีย่ วกับการบริหารงานทัว่ ไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สนิ และการด�ำเนินการอืน่
ของส�ำนักงานศาลปกครองโดยเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส�ำนักงานศาลปกครองและอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ
ดังกล่าว
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(๒) การก�ำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้ การทดลองปฏิบตั ิ หน้าทีร่ าชการ
การย้าย การเลื่อนต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ
การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์
การลงโทษส�ำหรับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบตั ริ าชการแทนในต�ำแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๔) การก�ำหนดวันเวลาท�ำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ�ำปี และ
การลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๕) การก�ำหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๖) การจ้างและการแต่งตัง้ บุคคลเพือ่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญหรือเป็นผูช้ ำ� นาญการเฉพาะด้านอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครอง รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย
(๗) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อด�ำเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย
(๘) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของส�ำนักงานศาลปกครอง
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๑๐) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(๑๑) การก� ำ หนดวิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการจ้ า งลู ก จ้ า งส� ำ นั ก งานศาลปกครอง รวมทั้ ง
การก�ำหนดเครือ่ งแบบและการแต่งกาย การก�ำหนดวันเวลาท�ำงาน วันหยุดราชการตามประเพณีวนั หยุดราชการ
ประจ�ำปี การลาหยุดราชการ และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นของลูกจ้างส�ำนักงานศาลปกครอง
(๑๒) การก� ำ หนดกิ จ การอื่ น ที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการข้ า ราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็น
ผู้ลงนาม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๘๕ การก�ำหนดต�ำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน เงินประจ�ำต�ำแหน่งและเงินเพิ่ม
ส�ำหรับต�ำแหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้นำ� กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บงั คับโดยอนุโลม ทัง้ นีค้ ำ� ว่า “ก.พ.” ให้หมายถึงคณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
มาตรา ๘๖ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจ�ำต�ำแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจ�ำต�ำแหน่ง
และการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้น�ำบทบัญญัติที่ใช้บังคับ
แก่ข้าราชการพลเรือนในกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ให้ผู้มีอำ� นาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

๐
330

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com

(๑) การบรรจุและแต่งตัง้ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมจะด�ำรงต�ำแหน่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายก
รัฐมนตรีนำ� ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
(๒) การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อื่ น นอกจาก (๑) ให้ เ ลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งาน
ศาลปกครองเป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
มาตรา ๘๘ การโอนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองไปบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งข้าราชการ
ในหน่วยงานของรัฐอื่นหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการโอนข้าราชการในหน่วยงาน
ของรัฐอื่นหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองอาจกระท�ำได้ถา้ เจ้าตัวสมัครใจโดยผูม้ อี ำ� นาจสัง่ บรรจุทำ� ความตกลงกับเจ้าสังกัด และได้ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองก�ำหนดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ
หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทนั้น ๆ แล้วแต่กรณี
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โอนมาเป็น
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับใดและให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ�ำ
ต�ำแหน่งเท่าใด ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาก�ำหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ
จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความช�ำนาญงานในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท�ำงานของผู้ที่โอนมาเป็น
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึง่ ในขณะทีเ่ ป็นข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
นั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็น
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้จะกระท�ำมิได้
มาตรา ๘๙ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีสิทธิได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
มาตรา ๙๐ เมื่อส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ท�ำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน
ทุกประเภทของศาลปกครองและส�ำนักงานศาลปกครองแล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีโดยตรงต่อสภาผู้แทน
ราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า
มาตรา ๙๑ ให้ส�ำนักงานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนของศาลปกครองและส�ำนักงานศาลปกครองไว้ในร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณีในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจท�ำความเห็น
เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของศาลปกครองและส�ำนักงานศาลปกครองไว้ในรายงานการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้
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มาตรา ๙๒ ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย การแต่งตัง้ ตุลาการศาลปกครองหรือ
ในการพิจารณาเรื่องใดเกี่ยวกับส�ำนักงานศาลปกครองหรือศาลปกครอง ถ้าเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง
ร้องขอคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง
อาจอนุญาตให้เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองหรือผูซ้ งึ่ เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองมอบหมายมาชีแ้ จงได้
มาตรา ๙๓ ให้ส�ำนักงานศาลปกครองจัดท�ำรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและของ
ส�ำนักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาปีละหนึ่งครั้ง
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๙๔ ในวาระเริ่มแรก ให้จัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาค ดังต่อไปนี้
(๑) ศาลปกครองขอนแก่น ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม
(๒) ศาลปกครองชุมพร ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร โดนมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดชุมพร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดระนอง
(๓) ศาลปกครองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล�ำปาง และจังหวัดล�ำพูน
(๔) ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด
ชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา
(๕) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเขตตลอดท้องที่
จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๖) ศาลปกครองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดสุรินทร์
(๗) ศาลปกครองพิ ษ ณุ โ ลก ตั้ ง อยู ่ ใ นจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยมี เ ขตตลอดท้ อ งที่ จั ง หวั ด
ก�ำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจติ ร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย
(๘) ศาลปกครองแพร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์
(๙) ศาลปกครองยะลา ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดยะลา
(๑๐) ศาลปกครองระยอง ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว
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(๑๑) ศาลปกครองลพบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดนครนายก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
(๑๒) ศาลปกครองสกลนคร ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดสกลนคร โดยมีเขตตลอดท้องที่ จังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร
(๑๓) ศาลปกครองสงขลา ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดตรัง จังหวัด
พัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
(๑๔) ศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี
(๑๕) ศาลปกครองอุดรธานี ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดเลย
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล�ำภู และจังหวัดอุดรธานี
(๑๖) ศาลปกครองอุ บ ลราชธานี ตั้ ง อยู ่ ใ นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โดยมี เ ขตตลอดท้ อ งที่
จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
มาตรา ๙๕ ในกรณีทมี่ กี ารจัดตัง้ และเปิดท�ำการศาลปกครองในภูมภิ าคตามมาตรา ๘ เพิม่ เติม
ในเขตศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ บรรดาคดีของเขตท้องที่ศาลปกครอง
ในภูมิภาคที่ตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔
ให้คงพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคนั้นต่อไป
มาตรา ๙๖ ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้น�ำมาตรา ๒๑
วรรคหนึ่ง (๓) มาใช้บังคับกับผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในระหว่างนั้น
ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ที่ได้รับหรือ
มีสิทธิได้รับบ�ำนาญปกติแล้วในขณะแต่งตั้ง ให้น�ำความในมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๗ การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งแรกเมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประกอบด้วยข้าราชการส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาสองคนซึง่ ได้รบั เลือกโดยทีป่ ระชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกาสองคนซึง่ ด�ำรง
ต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาและได้รบั เลือกโดยทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาผูแ้ ทนคณะกรรมการข้าราชการ
อัยการหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการสภาทนายความหนึ่งคน
ผู้แทนคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสองคนและ
ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคนเป็น
กรรมการ และให้กรรมการดังกล่าวเลือกกรรมการด้วยกันเองคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกข้าราชการฝ่ายศาลปกครองคนหนึ่งท�ำหน้าที่เป็น
เลขานุการ
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มาตรา ๙๘ ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลผู้มี
คุณสมบัตติ ามพระราชบัญญัตนิ แี้ ละมีความรูค้ วามสามารถและความประพฤติเหมาะสมทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดไม่เกินยี่สิบสามคน และให้น�ำความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ต้องด�ำเนินการให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจัดท�ำบัญชีรายชือ่ บุคคลทีจ่ ะคัดเลือก
จากผู้ที่สนใจสมัครและผู้ที่สถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ (๔) เสนอขึ้น และ
ให้บคุ คลดังกล่าวแสดงหลักฐานผลงานทางวิชาการหรือทางประสบการณ์ทบี่ ง่ ชีถ้ งึ ความรูค้ วามสามารถทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับต�ำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่สุด
ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในวรรคหนึ่ง ในการนี้ให้เปิดเผยบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะคัดเลือกและรายชื่อบุคคลที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ทราบทัว่ ไป และเชิญชวนให้บคุ คลในวงการกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ขอ้ คิดเห็น
และน�ำมาพิจารณาก่อนน�ำรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในชั้นที่สุดเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อด�ำเนินการต่อไป
เมือ่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ตุลการในศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึง่ แล้ว
ให้คณะกรรมการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเป็นอันพ้นจากหน้าที่ และให้ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด้วยกันเอง เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดหนึ่งคน รองประธาน
ศาลปกครองสูงสุดสองคน และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดสี่คน และให้น�ำความในมาตรา ๑๕
วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๙ ในระยะเริ่มแรกให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๙๘ คัดเลือกรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นอธิบดีศาลปกครอง
ชัน้ ต้น รองอธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้นศาลละหนึง่ คน และตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นอีกไม่เกินหนึง่ ร้อยสามสิบคน
และให้ดำ� เนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยอนุโลมก่อนเสนอรายชือ่ ให้นายกรัฐมนตรีนำ� ความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
มาตรา ๑๐๐ เมื่อมีการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๙๘ และตุลาการ
ในศาลปกครองชัน้ ต้นตามมาตรา ๙๙ แล้ว ให้วฒ
ุ สิ ภา คณะรัฐมนตรี และประธานศาลปกครองสูงสุดด�ำเนินการ
ให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน
มาตรา ๑๐๑ ในระยะเริ่มแรกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มิให้น�ำมาตรา ๓๐
วรรคสอง มาใช้บังคับ และให้ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น และ
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นได้รับเงินเดือนในขั้นต�่ำของต�ำแหน่ง แต่ถ้าผู้ที่โอนมาเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั้นต�่ำของต�ำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนอัตราใดให้เป็นไปตามที่ ก.ศป. ก�ำหนด
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มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผู้โอนมาเป็นตุลาการศาลปกครองหรือข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
เป็ น ข้ า ราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญข้ า ราชการอยู ่ แ ล้ ว ก่ อ นวั น ที่ บ ทบั ญ ญั ติ ห มวด ๓
แห่งพระราชบัญญัตกิ องทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บงั คับ แต่มไิ ด้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ให้มีสิทธิได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
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มาตรา ๑๐๓ เมื่อได้มีการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ แล้ว
ให้ ป ระธานศาลปกครองสู ง สุ ด ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาก� ำ หนดวั น เปิ ด ท� ำ การศาลปกครองสู ง สุ ด
ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมภิ าค ส�ำหรับศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางต้องเปิดท�ำการ
ไม่เกินหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ ส�ำหรับศาลปกครองในภูมภิ าคตามมาตรา ๙๔
ให้ดำ� เนินการเปิดท�ำการตามความจ�ำเป็นโดยค�ำนึงถึงการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
เหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าปีละเจ็ดศาล
ในระหว่างทีเ่ ปิดท�ำการศาลปกครองในภูมภิ าคตามมาตรา ๙๔ ยังไม่ครบทุกแห่งให้ทปี่ ระชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ�ำนาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก�ำหนดให้ศาลปกครองในภูมิภาค
ที่เปิดท�ำการแล้วมีเขตอ�ำนาจในจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับศาลปกครองนั้นเพิ่มเติมได้ตามที่สมควร
เมือ่ ได้มปี ระกาศวันเปิดท�ำการศาลปกครองกลางแล้ว บรรดาเรือ่ งทีร่ อ้ งทุกข์ตอ่ คณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือที่มีค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว
แต่นายกรัฐมนตรียังมิได้สั่งการ ให้โอนไปเป็นคดีของศาลปกครองกลาง และถ้าศาลปกครองกลางเห็นว่า
เป็นคดีตามมาตรา ๙ ก็ให้พิจารณาและมีค�ำพิพากษาต่อไป
เพื่อความสะดวกในการด�ำเนินคดีปกครองของผู้ร้องทุกข์ ถ้าได้มีการเปิดท�ำการศาลปกครอง
ในภูมภิ าคแล้ว เมือ่ เห็นสมควร ศาลปกครองกลางจะโอนคดีนนั้ ไปยังศาลปกครองในภูมภิ าคทีม่ เี ขตอ�ำนาจก็ได้
การด�ำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีปกครองที่โอนมาตามวรรคสาม ให้เป็นไปตาม
ระเบียบทีท่ ปี่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดก�ำหนด ทัง้ นี้ โดยไม่ขดั หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๑๐๔ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ร ะเบี ย บหรื อ ประกาศเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
ตามมาตรา ๘๔ ให้น�ำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
โดยอนุโลม โดยให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีอ�ำนาจหน้าที่เป็นคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนตามกฎหมายดังกล่าว
ในระยะเริ่มแรก ให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองท�ำการคัดเลือกข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ด้วยกันเองจ�ำนวนสามคนเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยไม่ชักช้าในระหว่างที่ยังไม่มี
การแต่งตั้งต�ำแหน่งใดซึ่งเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยต�ำแหน่งให้คณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๐๕ บรรดาคดีที่ได้ยื่นฟ้องหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอื่นอยู่แล้ว
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีลักษณะเป็นคดีปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลนั้นด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาและมีค�ำพิพากษาต่อไปจนคดีนั้นถึงที่สุด
มาตรา ๑๐๖ สิทธิรอ้ งทุกข์ต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีทไี่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
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มาตรา ๑๐๗ ในวาระเริม่ แรกก่อนทีส่ ำ� นักงานศาลปกครองจะได้รบั งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ให้ ก.ศป. จัดท�ำแผนงานในการด�ำเนินการของศาลปกครองและแผนงานการจัดตั้งและการบริหารงานของ
ส�ำนักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการและ
การบริหารงานตามแผนงานดังกล่าว
ให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัว่ ไปเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินการตามแผนงานที่ ก.ศป. เสนอตามความจ�ำเป็น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครอง (บัญชี ๑)๒๔
เงินประจ�ำ
ต�ำแหน่ง
(บาท)
๖๕,๙๒๐ ๕๐,๐๐๐

ชั้นศาล

ชั้น
เงินเดือน

ศาลปกครองสูงสุด

๔

ประธานศาลปกครองสูงสุด

๓

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๓,๘๖๐ ๔๒,๕๐๐

๒

รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๐,๘๗๐ ๔๑,๕๐๐

๑

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๕๘,๙๑๐ ๓๐,๐๐๐

ศาลปกครองชั้นต้น

เงินเดือน
(บาท)

ต�ำแหน่ง

๒๔

บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจ�ำ ต� ำ แหน่ ง ตุ ล าการศาลปกครอง บั ญ ชี ๑ ยกเลิ ก และใช้ บั ญ ชี ๒ แทน ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
กฎหมาย
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บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครอง (บัญชี ๒)๒๕
เงินประจ�ำ
ต�ำแหน่ง
(บาท)
๖๙,๒๒๐ ๕๐,๐๐๐

ชั้นศาล

ชั้น
เงินเดือน

ศาลปกครองสูงสุด

๔

ประธานศาลปกครองสูงสุด

๓

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๗,๐๖๐ ๔๒,๕๐๐

๒

รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๓,๙๒๐ ๔๑,๕๐๐

๑

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

๖๑,๘๖๐ ๓๐,๐๐๐

ศาลปกครองชั้นต้น

ต�ำแหน่ง

๒๕

เงินเดือน
(บาท)

บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจ� ำ ต� ำ แหน่ ง ตุ ล าการศาลปกครอง บั ญ ชี ๒ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อให้มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครอง
ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วยกัน เกี่ยวกับการกระท�ำหรือการละเว้นการกระท�ำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือเนือ่ งจากการกระท�ำหรือการละเว้นการกระท�ำทีห่ น่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องรับ
ผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย ซึง่ ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลปกครองดังกล่าวเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การออกกฎค�ำสั่งทางปกครอง การกระท�ำละเมิดในทางปกครอง หรือการท�ำสัญญาทางปกครอง อันเป็นเรื่อง
ของกฎหมายมหาชน และโดยทีร่ ะบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจำ� เป็นต้องมีกระบวนการเป็นพิเศษต่างจาก
คดีปกติทวั่ ๆ ไป เพราะผลแห่งค�ำพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดิน หรือต้องจ่ายเงินภาษีอากร
ของส่วนรวมเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายแก่เอกชน ในขณะเดียวกันเอกชนจะอยู่ในฐานะเสียเปรียบที่ไม่อาจ
ทราบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐได้ ในการพิจารณาจึงจ�ำเป็นต้องใช้ระบบไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงที่แท้จริง
และต้องมีตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ
และประชาชนทัว่ ไปซึง่ จะถูกกระทบในทางใดทางหนึง่ จากค�ำพิพากษาของศาลปกครอง รวมทัง้ ต้องมีหน่วยงาน
ธุรการของศาลปกครองทีเ่ ป็นอิสระ ฉะนัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕๒๖
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองและบัญชีอัตราเงินประจ�ำ
ต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�ำหนดให้ตุลาการศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจ�ำ
ต�ำแหน่งส�ำหรับต�ำแหน่งต่าง ๆ โดยเทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของข้าราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรมในระดับเดียวกัน และเนื่องด้วยได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของ
ข้ า ราชการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมให้ รั บ ในอั ต ราใหม่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ สมควรปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของตุลาการศาลปกครอง
ให้เท่าเทียมกัน จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๒๗

๒๖

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๔ ก/หน้า ๒๖/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

339

www.yotathai.com

มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๔๕/๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่
บรรดาคดีที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมศาล
มาตรา ๖ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการฟ้องคดีปกครอง
ที่ขอให้ศาลสั่งใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คูก่ รณีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ท�ำให้เป็นภาระแก่คู่กรณีที่ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือท�ำให้
ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ดังนั้น สมควรก�ำหนดให้ศาลปกครอง
มีอ�ำนาจพิจารณาอนุญาตการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ประกอบกับคดีดังกล่าว มีลักษณะเดียวกับคดี
ทีม่ คี ำ� ขอให้ปลดเปลือ้ งทุกข์อนั อาจค�ำนวณเป็นราคาเงินได้ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง สมควร
ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีปกครองให้สอดคล้องกัน จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๘
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองท้าย
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและ
เงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตินี้แทนดังต่อไปนี้
(๑) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๑ ให้ใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๒ ให้ใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองเพือ่ ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสาม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และปรับอัตรา
เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละห้าตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และก�ำหนดให้ตุลาการศาลปกครอง
มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้อง
กับข้าราชการประเภทต่างๆ นอกจากนี้ในกรณีที่มีการปรับอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองเพิ่มเป็น
ร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของ อัตราที่ใช้บังคับอยู่ สมควรก�ำหนดให้กระท�ำได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๒๘
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๙
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่เมื่อศาลปกครองได้เปิดท�ำการแล้ว
ท�ำให้มกี ารแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่งนับว่ามีผลส�ำคัญอย่างยิง่ ทัง้ ในเรือ่ งของศาลทีม่ เี ขต
อ�ำนาจเหนือคดี กฎหมายสารบัญญัตแิ ละกฎหมายวิธสี บัญญัตทิ จี่ ะน�ำมาใช้ในคดีนนั้ สัญญาทางปกครองจึงเป็น
หลักเกณฑ์ใหม่ที่แม้แต่นักกฎหมายยังถกเถียงเพื่อค้นหาความหมายแนวทางที่เหมาะสมหรือควรจะเป็น
ในแต่ละปีหน่อยงานของรัฐได้ท�ำสัญญากับเอกชนหรือกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันในกิจกรรมที่หลากหลาย
ตั้งแต่กิจกรรมขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่ เช่น สัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สัญญาจ้างก่อสร้าง
อาคาร ถนนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ สัญญาสัมปทาน ฯลฯ หากนับรวมข้อมูลค่าตามสัญญาเหล่านี้จะเกี่ยวข้อง
กับเงินงบประมาณแผ่นดินจ�ำนวนมากแต่เนือ่ งจากการฟ้องคดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยื่นฟ้องคดี
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี
ซึ่งเดิมสัญญาดังกล่าวมีอายุความถึงสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อได้มีการตีความสัญญา
โดยศาลปกครองหรือคณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างศาลว่าเป็นสัญญาประเภทใด หากตีความว่า
เป็นสัญญาทางปกครองจะท�ำให้ก�ำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีลดเหลือเพียงหนึ่งปี เป็นเหตุให้ระยะเวลา
ฟ้องคดีสั้นลงโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรแก้ไขระยะเวลาฟ้องคดีดังกล่าวให้ยาวขึ้น นอกจากนั้นปัจจุบันยังมีปัญหา
การตีความความหมายของเรื่องประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงเห็นควรบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในบทนิยาม เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการใช้กฎหมายยิ่งขึ้นจึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔๓๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปริมาณคดีปกครองประเภท
ที่ต้องด�ำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนให้ทันต่อการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่คู่กรณี
หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น เช่นคดีเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ และการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานทางปกครอง เป็นต้นซึ่งหากให้คดีปกครองประเภท
ดังกล่าวด�ำเนินการตามขัน้ ตอนและมีผรู้ บั ผิดชอบเช่นเดียวกับคดีปกครองทัว่ ไป อาจเป็นผลท�ำให้การพิจารณา
พิพากษาคดีที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องด�ำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนมีความล่าช้า
สมควรเพิม่ อ�ำนาจในการจัดตัง้ แผนกหรือหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ในศาลปกครองสูงสุด หรือศาลปกครอง
ชั้นต้น และก�ำหนดต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่า งอื่น เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี
ดังกล่าวโดยเฉพาะ อีกทัง้ เพือ่ ให้การบริหารงานบุคคลของศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเหมาะสมกับ
การอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ป ระชาชน รวมทั้ ง แก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การก� ำ หนดจ� ำ นวนตุ ล าการ
ศาลปกครองให้สอดคล้องกับหลักการและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๒๙
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๓๐
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗๓๑
มาตรา ๑๒ ให้ ก รรมการในคณะกรรมการตุ ล าการศาลปกครองซึ่ ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
อยู่ในวันก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยังคงอยู่ในต�ำแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
ศาลปกครองดังกล่าวเป็นคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีกรรมการตุลาการศาลปกครองตามวรรคหนึ่งพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ
ในระหว่างวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บงั คับให้ประธานศาลปกครองสูงสุดด�ำเนินการให้มกี ารเลือกซ่อมกรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นตุลาการศาลปกครองแทนต�ำแหน่งที่ว่าง ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บงั คับ และเมือ่ ได้มกี ารเลือกซ่อมแล้ว ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกซ่อมนี้ด้วย
ให้ ป ระธานศาลปกครองสู ง สุ ด ด� ำ เนิ น การให้ มี ก ารเลื อ กกรรมการตุ ล าการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีใหม่แทนต�ำแหน่งที่ว่างลงเพราะครบวาระก่อนวันที่
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ โดยให้ประธานศาลปกครองสูงสุดแจ้งต่อประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติซงึ่ ท�ำหน้าที่
ประธานวุฒสิ ภาและนายกรัฐมนตรีเพือ่ ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ เพือ่ ด�ำเนินการ
เลือกให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และเมื่อได้มีการเลือกแล้วให้คณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เลือกนี้ด้วย
ให้นำ� ความในมาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๔๐
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ มติหรือการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๑๒
ที่ได้มีมติหรือให้ความเห็นชอบในระหว่างวันก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
สิ้นสุดลง จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นมติหรือการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง
มาตรา ๑๔ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๓๑
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองที่ผ่านมาได้บัญญัติไว้เฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรก�ำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการเลือก และการพ้นจากต�ำแหน่ง
ของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับการก�ำหนดบทบัญญัติดังกล่าว จึงจ�ำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

343

www.yotathai.com

พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้เว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐

เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปึจจุบัน

พระ บาท สมเด็จพระ ปรมิ นทรม หา ภูมิ พลอดุลย เดช มีพระบรมราชโองการโปรด เกล้าฯ
ให้ประกาศว่า

โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มกี ฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ิ ึ้นไว่โดยคํา
แนะน่าและยินยอมของรัฐสภา
ให้ตราพระราชบัญญัตข

ดังต่อไปนี้
ผาตรา ๑

พระราชบัญญัตน
ิ เี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”

มาตรา ๒®

พระ ราชบัญญัติ นใี้ ห้ใช้บังคับเมื่อพ้น กําหนดเด้าสิบวัน นับแต่วัน ประกาศ

ใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป
มาตรา ๓

บรรดา กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อ บังคับอื่น ใน ส่วน ที่ บัญญัตไ
ิ ว้แล้ว

ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตน
ิ ใี่ หใข้พระราชบัญญัตินแทน
ี้
มาตรา ๔

ในพระราชบัญญัตน
ิ ี้

“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิงที่อื่อความหมายให้รูเ้ รื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิงใดๆ

ไมว้าการอื่อความหมายนั้นจะทําไต่โดยสภาพของสิงนั้นเองหรือโดยผ่านวิธกี ารใดๆ และไมว้าจะได้จัดทําไว่ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แพนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย

เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี ื่นใดที,ทำให้สิงที,บันทึกไว้ปรากฏได้

่ ยูใ่ นความครอบครองหรือควบคุมดูแล
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารทีอ
ของหน่วยงานของรัฐ ไม,ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

๐
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“หน่วยงานของรัฐ”

รัฐวิสาหกิจ

หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนทีไ่ ม,เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุม

่ ําหนดในกฎกระทรวง
การประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามทีก
“เจ้าหน้าทีข
่ องรัฐ”

หมายความว่า ผูซี่งปฏิบัตงิ านให้แก'หน่วยงานของรัฐ

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิงเฉพาะตัวของบุคคล เช่น

การดีกษา ฐานะการเงิน ประวัตสิ ุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มชี ื่อของผูน้ ั้นหรือมี
ให้รูต
่ ํา
เลขหมาย รหัส หรือสิงบอกลักษณะอื่นทีท
้ ัวผูนั้ ้นไตั เซ่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือ

รูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิงเฉพาะตัวของผู้ทถี่ ึงแก,กรรมแล้วด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาทีไ่ ม่มสี ัญชาติไทยและไม,มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยและ

นิติบุคคลตังต่อไปนิ้
(๑)

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มที ุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก,ผูถอใหถึอว่า

ใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผูถ้ ือ
(๒) สมาคมที่มส
ี มาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธท
ิ ี่มวี ัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
(๔)

นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผจัู้ ดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็น

คนต่างด้าว

นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ล้าเข้าไปเป็นผูจั้ ดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น
ให้ถือว่า ผูจั้ ดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนตังกล่าวเป็นคนต่างด้าว
มาตรา ๕

ิ ิ้และมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตน

ิ ี้
ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตน
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖

ให้จัด ตั้งสํานัก
งานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสํานักงานปลัด

สํานัก
นายกรัฐมนตรี มีหน้าทีป
่ ฏิบัตงิ านเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก,คณะกรรมการและคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คํา
ปรึกษาแก,เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ิ ี้
ตามพระราชบัญญัตน

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๐
345

www.yotathai.com

หมวด ๑

การเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๗

หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนีล
้ งพิมพ์!,น

ราชกิจจานุเบกษา
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน
(๒)

หน้าทีท
่ ส
และวิธกี ารดําเนินงาน
ี่ ําคัญ
สรุปอํานาจ

(๓) สถานที,ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือดํา
แนะน่าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

(๔)

สั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คํา

ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะทีจ่ ัดให้มีฃึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนทีเ่ กี่ยวข้อง
(๕)

่ ณะกรรมการกําหนด
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามทีค

ี ารจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจํานวน
พอสมควรแล้ว ล้ามีการลงพิมพ์ใน
ข้อมูลข่าวสารใดทีไ่ ต้มก
ราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิงพิมพ์นั้นก็ให้ถึอว่าเป็นการปฏิบัตต
ิ ามบทบัญญัตวิ รรคหนึ่งแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มข
ี ้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือ
จําหน่าย
จ่ายแจก

ณ ทีท
การของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามทีเ่ ห็นสมควร
่ ํา

มาตรา ๘

ข้อมูลข่าวสารทีต่ ้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ล้ายังไมใต้ลงพิมฟในราชกิจจานุเบกษา

จะน่ามาใช้บังคับในทางที่ใม่เป็นคุณแก,ผูใดไม่ไต้ เว้นแต่ผน
ู้ ั้นจะไต้รูถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อน
แล้วเป็นเวลาพอสมควร

มาตรา ๙

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร

ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ใว่ให้ประชาซนเข้าตรวจดูไต้ พั้นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(๑)

ผลการพิจารณาหรือคํา
ี ลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคํา
วินิจฉัยที่มผ
สั่งที่

เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือการตีความทีไ่ ม่เข้าข่ายต้องลงพิมพํไนราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของปีทก
ี่ ําลัดํงาเนินการ
(๔)

คู,มือหรือดําสั่งเกี่ยวกับวิธปี ฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าทีข่ อง

(๕)

สิงพิมพ์ทีไ่ ต้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง

(๖)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลี ักษณะเป็นการผูกขาดดัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกซน

เอกชน

ในการจัดทํา
บริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการทีแ่ ต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

ทื้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารทีน่ ่ามาใชในการพิจารณาไว้ด้วย
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ข้อมูลข่าวสารที'จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที'ต้องห้ามมิให้เปีดเผยตาม

มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูด
่ ้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ใม่เป็นการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนนั้น

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม,ก็ตาม

หรือขอสําเนา
ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูฃอสําเนา

รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที'สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
ที่มค
ี ํา

คณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี๋ให้คํานึถงึงการช่วยเหลือผูม
้ รี ายได้น้อย
ประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่น

โดยกฎกระทรวง
คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานีเ้ พียงใดให้เป็นไปตามที'กําหนด
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และ มาตรา ๙ ไม,กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี

กฎหมายเฉพาะกําหนดให้มกี ารเผยแพร่หรือเปีดเผยด้วยวิธกี ารอย่างอื่น

่ งพีมพีไนราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือที'จัดไว้
มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการทีล
ี ารจัดให้ประชาชนได้ด้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาซนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มก
อื่นใดของราชการและคํา
ขอของผูน้ ั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ดอ้ งการในลักษณะที'อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงาน

___ _ _ _ _ __

มากหรือบ่อยครั้ง
ของรัฐผูรั้ บผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก,ผูขอ
้ ภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผนู้ ั้นขอจํานวน

โดยไม,มีเหตุผลอันสมควร

ข้อมูลข่าวสารของราชการใด มีสภาพที' อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ

สําเนาใหํในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก'ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้
จัดหาให้หรือจะจัดทํา

่ น่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที'มอี ยูแ่ ล้ว
ข้อมูลข่าวสารของราชการทีห
V
V
ๆ I ๘!
_ __
«
ฯ I ®/_ °_
๘!
*' ๆเหมขนๆเหม! เวนแด
เบน
รวบรวม หรอจด
การ
๒สภาพทพรอมจะ เห เด มเชเบนการตอง เปจดทา วเคราะห๙จานนก

ๆ

J

V

I

แปรสภาพเป็น เอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้โนระบบการบันทึก ภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์

หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที'คณะกรรมการกําหนดแต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที'ขอนั้นมิใช่การแสวงหา

ผลประโยชน์ทางการด้าเ เละเป็นเรื่องที'จําเป็นเพื่อปกใ]องสิทธิเสรีภาพสําหรัผ
บนู้ ั้นหรือเป็นเรื่องที'จะเป็นประโยชน์แก'

สาธารณะ หน่วยงานข องรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้กไ็ ด้

บทบัญญัตวิ รรคสามไม'เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐ ที'จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่

ให้แก'ผูร้ ้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วย อํานาจ
หน้าทีต
่ ามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้น อยูแ่ ล้ว
ให้น่าความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี มาใช้บังคับแก'การจัดหาข้อมูลข่าวสาร
ให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผยืู ่นคํา
ขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา

๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสาร

ที'ขอจะอยูใน
่ ความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะ อยูใน
่ ความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที'รับคํา
แนะน่าเพื่อไปยื่นคํา
ขอต่อ
ขอให้คํา
หน่วยงานของรัฐทีค
่ วบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ซักช้า
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ถ้า หน่วยงานของรัฐผูรั
ขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสาร
้ บคํา
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น

ที' มีคําขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทําโดย

และได้ระบุห้ามการเปีดเผยไว้ตามระเบียบที,กําหนด
ตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคํา
ขอนั้น

คําสั่งต่อไป

ให้หน่วยงานของรัฐผูจั้ ดทํา
ข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมี

มาตรา ๑๓ ผูไ้ ดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม,จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม,จัดข้อมูล

บนหรือไม'ปฏิบัติ

ข่าวสารไว่ให้ประซาซนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ ห่รือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก,ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่า

ิ ี้ หรือปฏิบัตห
ตามพระราชบัญญัตน
ิ น้าทีล่ ่าข้า หรือเห็นว่าตนไม ได้รับความสะดวกโดยไม่มเี หตุอันสมควร ผูนั้ ้นมีสิทธิ

คําสั่งมิให้เปีดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคําสั่ง

ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมี

คําสั่งไม่แกํไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕

ไม่รับพิงคํา
คัดด้านตามมาตรา ๑๗ หรือ

ในกรณีที'มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสรีจ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับคํา
ร้องเรียน ในกรณีที'มเี หตุจําเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผล

และรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม,เกินหกสิบวัน
หมวด ๒

ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ม,ต้องเโเดเผย
มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการทีอ
่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จะเปีดเผยมิได้

มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการทีม
่ ลี ักษณะ อย่างหนึ่ง อย่างใดด้งต่อไปนี้ หน่วยงานของ

สั่งมิให้เปีดเผยก็ได้โดยคํานึถงึงการปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
รัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอาจมีคํา
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกซน

(๑)

ที'เกี่ยวข้องประกอบกัน

การเโเดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปีดเผยจะทํา
ให้การบังคับใช้กฎหมายเสือมประสิทธิภาพ หรือไม,อาจสําเร็จ
ตามวัตถุ

ประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การบีองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหล่
งที'มา
้

ของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคํา
แนะน่าภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนิน
การเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้

ไม,รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที'น่ามาใชีในการทํค
แนะน่า
าวามเห็นหรือคํา

ภายในดังกล่าว
(๔)

การเปีดเผยจะก่อให้เกิด อันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเขดเผยจะ เป็นการรุก ลํ้าสิทธิ
ส่วนบุคคลโดยไม,สมควร
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(๖)

ี ฎหมายคุ้มครองมิให้เขดเผย หรือข้อมูลข่าวสารทีมผูให้มา
ข้อมูลข่าวสารของราชการที'มก

โดยไม่ประสงคไห้ทางราชการน่าไปเปีดเผยต่อผูอ้ ื่น

(๗) กรณีอื่นตามที,กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา

คําสั่งมิให้เปีดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไข อย่างใดก็ได้ แด,ต้องระบุไว้ด้วยว่า
ที,เปีดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคํา
สั่งเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร
สายการบังคับบัญชา
ของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที,ของรัฐตามลําดับ

แต่ผย
ู้ ออาจอุทธรณ์ต่อ

ิ ี้
ในพระราชบัญญัตน
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที,กําหนด

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความซัดเจนในทางปฏิบัตวิ ่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปีดเผยต่อ

บุคคลใดได้หรือไม,ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธรี ักษามิให้ฑั่ไหลให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธกี ารคุ้มครอง
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
ข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที'คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๗ ในกรณีที,เจ้าหน้าที,ของรัฐเห็นว่า การเปีดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ

คัดค้านภายในเวลาที,กําหนดแต่ต้องให้เวลาอัน
ถึงประโยชน์โต้เสียของผูใด ให้เจ้าหน้าที'ของรัฐแจงให้ผูนั้ ้นเสนอคํา
สมควรที'ผนั
ดัดด้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกวำสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้ง
ู้ ้นอาจเสนอคํา

ผู้ทไี่ ด้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
่ องรัฐผูร้ ันผิดชอบ
ประโยชน์โต้เสียของตน มีสิทธิคัดด้านการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นไดไดยทําเป็นหนังสือถึงเจ้!หน้าทีข
ดัดด้านและแจ้งผลการพิจารณา
ในกรณีที่มกี ารคัดด้าน เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูร้ ับผิดชอบต้องพิจารณาคํา
ให้ผูค
้ ัดด้านทราบโดยไม่ซักข้า

คัดด้าน
ในกรณีที'มีคํา
สั่งไม่รับพิงคํา

่ องรัฐจะเปีดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น
เจ้าหน้าทีข

มิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูล

วินิจฉัยให้เปีดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี
ข่าวสารได้มีคํา
่ องรัฐมีคํา
สั่งมิให้เปีดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๘ ในกรณีที'เจ้าหน้าทีข

สั่งไม,รับพิงคํา
มาตรา ๑๕ หรือมีคํา
คัดด้านของผู้มีประโยชน์โต้เสียตามมาตรา ๑๗ ผูน้ ั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

สั่งนั้น โดยยื่นคํา
วินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งคํา
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

ี ํา
สั่ง มิให้เปีด เผย นั้นไม่ว่าจะเป็นการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยว กับข้อมูลข่าวสารที่มค
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ ตาม จะต้องดําเนิน

กระบวนการ พิจารณาโดย มิให้ข้อมูลข่าวสาร นั้น เปีด เผย แก' บุคคล อื่นใด ที'ไม่จำ เป็น แก,การพิจารณา

และในกรณีที'จําเป็น จะพิจารณาลับหลังคูก่ รณีหรือคู,ความฝ่ายใดก็ได้

มาตรา ๒๐ การเปีดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้ไข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใด ให้ถือว่า
เจ้าหน้าทีข
่ องรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้
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(๑)

่ องรัฐได้ดําเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าทีข

ตามมาตรา ๑๖

่ ําหนดในกฎกระทรวง
(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าทีข
่ องรัฐในระดับตามทีก

ยิ่งกว่าทีเ่ กี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
มีดํา
สั่งให้เปีดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก,บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันสําคัญ

สั่งนั้นได้กระทําโดยสมควรแก,เหตุ ในการนีจ้ ะมีการ
หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคล และคํา

กําหนด
หรือเงื่อนไขในการไข้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้
ข้อจํากัด
การเปีดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตาม

กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีด้งกล่าว
หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มสี ัญชาติไทย

ี ิ่นทีอ่ ยูใน
และบุคคลธรรมดาทีไ่ ม,มีสัญชาติไทยแต่มถ
่ ประเทศไทย
งานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๒๒ สํานัก
ข่าวกรองแห่งชาติ สํานัก
แห่งอื่นตามทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์
อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนด

ิ น่าบทบัญญัตวิ รรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
วิธกี ารและเงื่อนไขที่มให้

ที่อยูใ่ นความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้
่ ะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นทีจ

ซึ่ง การเปีด เผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรค หนึ่ง (๓) จะเป็น อุปสรรคร้ายแรง
การของหน่วยงานดังกล่าว
ต่อการดําเนิน
มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑)

งาน
ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าทีเ่ กี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อการดําเนิน

ของหน่วยงานของรัฐให้สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มรี ะบบดังกล่าวเมื่อหมดความจําเป็น

(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที,จะกระทบ

ถึงประโยชน์ใต้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น
(๓) จัดให้มก
ี ารพิมฬในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยูเ่ สมอเกี่ยวกับ

ลิงดังต่อไปนี้
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ี ารเก็บข้อมูลไว้
ประเภทของบุคคลที่มก

(ข)

ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

(ค)

ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com

(๔)
(๕)

(ง)

วิธกี ารขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล

(จ)

วิธกี ารขอให้แกไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล

(ฉ)

แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

ตรวจสอบแกํไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ

จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก,ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม

เพื่อป้องกันมิให้มกี ารน่าไปใซโดยไม,เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล

ในกรณีทเี่ ก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจํา
ของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจงให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ล่วงหน่าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ทีจ
่ ะน่าข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใข้ข้อมูลตามปกติ และกรณีทขี่ อ

ี ฎหมายบังคับ
ข้อมูลนั้นเป็นกรณีทอี่ าจให้ข้อมูลไดโดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมก
ี ารให้จัด ส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมก

___

ไปยังทีใ่ ดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นไต้

เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ

มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมดูแลของตน
ต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลทีใ่ ห้เว้ล่วงหน้าหรือ
พุ้ Al V V
_ V » *1 IJl
A|_
๘!

๒ขณะนนม เด เวนแต่เบนการเบดเผย ดงต่อ เบน

«1

I

(๑)

หน้าทีข
่ องหน่วยงาน
่ องรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน่าไปใช้ตามอํานาจ
ต่อเจ้าหน้าทีข

ของรัฐแห่งนั้น
(๒) เป็นการใซข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารต้านบุคคลนั้น

่ ้อง
มะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าทีต
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐทีท
ิ รือสํา
่ ํางานต้านการวางแผนหรือการสถิตห

รักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไวิไม่ให้เปีดเผยต่อไปยังผูอื่น
(๔)

่ ําให้ร้ฑเ่ ป็นข้อมูล ข่าวสาร
เป็นการให้เพื่อประโยซน่ในการสืกษาวิจัยโดยไม,ระบุซื่อหรือส่วนทีท

ส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับบุคคลใด

(๕)

ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมสืลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง

เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
(๖)

บนหรือไม,ปฏิบัตติ ามกฎหมาย

่ องรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่า
ต่อเจ้าหน้าทีข

การสืบสวน

การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม,ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ ตาม
(๗) เป็นการให่ซึ่งจําเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ต่อศาลและเจ้าหน้าทีข
ตามกฎหมาย
่ องรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจ

ทีจ่ ะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว
(๙) กรณีอื่นตามทีก
่ ําหนดในพระราชกฤษฎีกา

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการ

่ ําหนดในกฎกระทรวง
จัดทํบาัญชีแสดงการเปิดเผยกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก

กฎหมาย
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มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิทจี่ ะไต้รูถึงข้อมูลข่าวสาร

ส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้น มีคํา
ขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที,ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร,นั้น

จะต้องให้บุคคลนั้นหรือผูกระทํ
กาารแทนบุคคลนั้นไต้ตรวจดูหรือไต้รับสําเนา
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที,เกี่ยวกับ
้

บุคคลนั้น และให้น่ามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาไข้บังคับโดยอนุโลม
่ องรัฐจะเปีดเผย
การเปีดเผยรายงานการแพทย์ทเี่ กี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมเี หตุอันควรเจ้าหน้าทีข

ต่อเฉพาะแพทย์ที,บุคคลนั้น มอบหมายก็ไต้

ี ิทธิ
ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามทีเ่ ป็นจริง ให้มส

ขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐทีค
ยื่นคํา
่ วบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแกน!เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร
ส่วน นั้นไต้

ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคํา
ขอดังกล่าว และแจ้งไห้บุคคลนั้นทราบโดยไม'ชักข้า
ี ํา
ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐไม่แกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มค
ขอ ให้ผูนั้ ้น

สั่บัมย่ ินยอม
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันไค้รับแจ้งคํา
แก้ใข เปลี่ยน แปลง หรือ ลบข้อมูล ข่าวสาร

โดยยื่น คํา
อุทธรณ์ต่อ คณะ กรรมการ และ ไม่ว่า กรณีใด ๆ

ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคํา
ขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนทีเ่ กี่ยวข้องไต้
ให้บุคคลตามทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้

แทนผูเยาว์
คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลทีถ่ ึงแก'กรรมแล้วไต้
้
หมวด ๔

ิ าสตร์
เอกสารประวัตศ
มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการทีห
่ น่วยงานของรัฐไม,ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ

กําหนด
ตามวรรคสองนับแต่วันทีเ่ สรืจสินการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก'หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมติลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที,กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเสือกไว่ให้ประชาซนไต้สีกษา

ค้นคว้า

กําหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท ดังนี้
(๑)

ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี

(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี

กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑)

หน่วยงานของรัฐยังจํา
เป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์

ใน การใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนไต้สีกษาค้นคว้าตามทีจ่ ะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมติลปากร
(๒)

หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น

เวลากํากับ
ไว้เป็นการเฉพาะราย

คําสั่งการขยายเวลานั้นให้กําหนดระยะเวลาไว้ด้วย

ห้าปีไม่ไต้

๐
352

กฎหมาย

สั่งขยาย
ยังไม่ควรเปีดเผยโดยมีคํา

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่จะกําหนดเกินคราวละ

www.yotathai.com

การตรวจสอบหรือทบทวน มิให้มก
ี ารขยายระยะเวลาไม่เปีดเผยจนเกินความจำเป็นให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัติตามมาตรานี้มใิ ห้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออก

ระเบียบกําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะต้องทําลาย
หรืออาจทําลายได้เตยไม,ต้องเก็บรักษา
หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธาน ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการ

การสํานัก
การสํานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒอิ ื่นจาก
สภาผู้แทนราษฎร ผูอํ
ข่าวกรองแห่งชาติ ผูอ
้ านวย
้ ํานวย

ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของสํานักงานปลัด
ให้ปลัดสํานัก

สํานัก
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็น

เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้ วยเลขานุการ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจ
(๑)

สอดส่องดูแลและให้คํา
แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและหน่วยงาน

ของรัฐในการปฏิบัตต
ิ ี้
ิ ามพระราชบัญญัตน
(๒) ให้คํา
ิ ี้
ปรึกษาแก'เจ้ไหน้าทีข่ องรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตน
ตามทีไ่ ต้รับคํา
ขอ

(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการ ออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะ

ิ ี้
รัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตน
(๔)

พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓

(๕)

จัดทํา
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตินเี้ สนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราว

ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๖)

่ ําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ปฏิบัตห
ิ น้าทีอ่ ื่นตามทีก

(๗) ดําเนิน
การเรื่องอื่นตามทีค
่ ณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซ
ละ
ง
ิ ึ่งไต้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยูใน
่ ตําแหน่คราว

สามปีนับแต่วันทีใ่ ต้รับแต่งตั้ง ผูที้ ,พ้นจากตําแหน่แล้
ง วอาจไต้รับแต่งตั้งใหม่ใต้

กฎหมาย
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซ
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ตามวาระ
ง
ิ ึ่งได้รับแต่งตั้งตาม
มาตรา ๒๗ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑)

ตาย

(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเมื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม,สุจริตต่อหน้าทีห
่ รือ
หย่อนความสามารถ

(๔)

เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕)

เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ความผิดทีไ่ ด้กระทํา
(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคํา
พิพากษาถีงทีส่ ุดให้จํา
คุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๓๑ การประชุมของคณะกรรมการด้อง มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
มาตรา

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป
่ ระชุม ล้าประธานกรรมการไม,มาประชุมหรือไม,อาจปฏิบัติ

หน้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีขาด
้ ของทีป่ ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน
ล้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ าด

หรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือ
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้

ี ํา
มาตรา ๓๓ ในกรณีทห
ี่ น่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม,มีข้อมูลข่าวสารตามที่มค
ขอไม่ว่าจะเป็น

กรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ล้าผู้มค
ขอไม,เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา
ี ํา

๑๓ ให้คณะกรรมการมีอํานาจเข้าดําเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการทีเ่ กี่ยวข้องได้และแจํง์ผลการตรวจ
สอบให้ผูร้้ องเรียนทราบ

่ องรัฐต้องยินยอมให้คณะ กรรมการหรือผูซ้ ึ่ง คณะกรรมการ
หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีข

่ ยูใน
มอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทีอ
่ ความครอบครองของตนไดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปีดเผย
ได้หรือไม่ก็ตาม

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะ อนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัตงิ านอย่างใด
อย่างหนึ่งตามทีค
่ ณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้น่าความในมาตรา
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หมวด ๖

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม

สั่งมิให้เปีดเผย
หน้าทีพ
่ ิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คํา
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจ

สั่งไม,รับฟังคํา
คัดค้านตามมาตรา
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคํา

สั่งไม,แกไข
๑๗ และคํา

เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะค้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เซ่น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ

หรือการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลตาม

ความจําเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการทีค่ ณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัตห
ิ น้าทีเ่ ป็นเลขานุการและ
ผูช่้ วยเลขานุการ

ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารซึ่ง มาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ไต้

กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผูช่้ วยเลขานุการไม่ไต้
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคํา
อุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร

โดยคํานึถงึงความเชี่ยวชาญเฉพาะต้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีค
่ ณะกรรมการไต้รับคํา
อุทธรณ์

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นทีส่ ุด และในการมีคําวินิจฉัย

จะมีข้อลังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที,เกี่ยวข้องปฏิบัตเิ กี่ยวกับกรณีใดตามทีเ่ ห็นสุมควร ก็ไต้
ให้น่าความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใข้บังคับแก,การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม

หน้าทีข
่ องคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาวิธี
มาตรา ๓๘ อํานาจ

พิจารณาและวินิจฉัย และ องค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบที,คณะกรรมการกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โทษทีป่ ระกอบกับ
มาตรา ๓๙ ให้น่าบทบัญญัตมิ าตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนด
ิ ังกล่าวมาใข้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
บทบัญญัตด
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หมวด ๗

โทษ
บทกําหนด
มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดไม,ปฏิบัตต
สั่งของคณะกรรมการทีส่ ั่งตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจํา
ิ ามคํา
คุก

ไม,เกินสามเดือน หรือปรับไม,เกินห้าพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

มาตรา ๔๑ ผูใ้ ด ฝ่าปีน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัด
หรือเงื่อนไข ที่เจ้าหน้าทีข
่ องรัฐ กําหนด

ตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจํา
ทั้งปรับ
คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม,เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิไหไข้บังคับกันข้อมูลข่าวสารของ

ราชการทีเ่ กิดขึ้นก่อนวันทีพ
่ ระราชบัญญัตินึ่ใข้บังคับ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง

ไว้เพื่อให้ประซาซนเข้าตรวจดูไต้ แล้วแต่กรณี

ี ้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง
หรือจัดให้มข

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการจะไต้กําหนด

มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับ

ิ ี้ เว้นแต่ระเบียบที,คณะ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงไข้บังคับต่อไปไต้เท่าทีไ่ ม,ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตน
ตามมาตรา ๑๖ จะไต้กําหนดเป็นอย่างอื่น
รัฐมนตรีกําหนด
ผูรั้ น สนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาซน

มีโอกาสกว้างขวางในการไต้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นลิงจําเป็น เพื่อทีป่ ระชาซนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและไข้สิทธิทางการเมืองไต้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มืความ

เป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดให้ประชาชนมีลท
ิ ธิไต้รูข้้ อมูลข่าวสารของราชการ โดย มีข้อ
ยกเว้น อันไม่ต้องเปีดเผยทีแ
่ จ้งซัดและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีห
่ ากเปีดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อ

ประเทศซาติหรือต่อประโยชน์ทส
ี่ ําคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้
ประซาซนมีโอกาสรูถึงสิทธิหน้าทีข
่ องตน อย่างเต็มที, เพื่อทีจ่ ะปกปักรักษาประโยชน์ของตนไต้อีกประการหนึ่งด้วย

ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที,เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจําเป็นฺ
ต้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้
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กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๔ วรรคสอง
อาศัยอํานาจ

ิ ้อมูลข่าวสาร
แห่งพระราชบัญญัตข

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของ คณะ กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ

๑ ให่มการจัดทํบาัญชีแสดงการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๔ (๓) (๔) (๕)

หนึ่งชุด ซึ่ง อย่างน้อย
(๖) (๗) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พร้อมสําเนา

ที'

ต้องมีรายการตามบัญชีแสดงบัญชีแสดงการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม แนบท้ายกฎกระทรวงนี้ และเก็บ

รักษาไว้กับเจ้าหน้าที,ผูค้ วบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

บัญชีแสดงการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดเก็บรวบรวมบัญชีหรือสําเนา
ไว้กับข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลให้เป็นระบบกํากับ

นั้น เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาของหน่วยงานของรัฐและ

ตรวจสอบของบุคคลที,ขอตรวจคูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที,เกี่ยวกับตนตามมาตรา ๒๕
ข้อ

๓ กรณีที'บัญชีแสดงการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมีส่วนที'เห็นควรไม่เปีดเผยแก,ผูขอ
้

ตรวจดูหรือยืมอยูต่ ้วย หIภ่ยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะดัดรายการใดออกจากรายการในบัญชีที'จะ เปีดเผยก็ไต้

ที'

่ สดงลําดับ วัน เดือน ปี
แต่อย่างน้อยต้องคงรายการทีแ

ที'ขอตรวจคูหรือขอยืมไว้ และให้แสดงเหตุผลทีไ่ ม,เปีดเผย

ไว้ไนช่องหมายเหตุด้วย

ให้ไว้ ณ

วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

ิ ้อมูล
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที'มาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตข

ที'เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจัดทํบาัญชีแสดง
การเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ในกรณีที'มีการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด
ให้หน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา ๒๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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บญข้แสดงการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ข้อของข้อมูลข่าวสาร

วัน เดือน ปี
วัตคุประ สงคใน
ลําดับที่ ทีข่ อตรวจดู การขอตรวจดูหรือยืม
หรือยืม

ร่อผู้'ขอตรวจดู หรือยืม
และ หลักฐานแสดงตัวบุคคล

ลายมือร่อผู้ฃอ
ตรวจดู หรือยืม

วัน เสือน
ปี ที่สืน

ร่อผูค้ น

ลายมือ
ร่อผูค้ น

หมายเหตุ
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

ตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัตข
อาศัยอํานาจ
ิ ้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ออกกฎกระทรวง
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑

ในกรณีเจาของข้อมูลเป็นผูเยาว์
การแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคห้า
้ ให้ผไข้
ู อํางภจปกครองมีสิทธิดําเนิน

การดําเนิน
มอี ายุไม,ตากว่า ๑๕ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผูเยาว์
การตามวรรคหนึ่ง ถ้าผูเยาว์
ด้วย
้
้
ข้อ ๒

ใน กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนไร้ความสามารถ

การแทนตาม
ให้ผอ
ู้ นุบาลมีสิทธิดําเนิน

มาตรา ๒๕ วรรคห้า
ข้อ ๓

ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถทํา
การตามมาตรา ๒๓

มาตรา ๒๔ และ มาตรา ๒๕ ด้วยตนเอง เพราะเหตุมก
ี ายพิการหรือมีจิตพินเทืเอนไม่สมประกอบหรือมีเหตุอื่น

ทํานองเดียวกันให้ผูพิ้ ทักษ์มสี ิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคห้า
ข้อ ๔

ในกรณีเจ้าของข้อมูลถึงแก,กรรม และมิได้ทพ
ําินัยกรรมกําหนดไว้เป็น

อย่างอื่น ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสท
ิ ธิดําเนินการแทนตามมาตรา

(๑)
(๒)

๒๔ ได้ตามลําดับ
ก่อนหลัง ดังต่อไปนี้

บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม

คู,สมรส

(๓) บิดาหรือมารดา

(๔)

ผูสืบสันดาน

(๕)

พี'น้องร่วมบิดามารดา

(๖)

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ในกรณีตามมาตรา ๒๓ และ มาตรา ๒๕

ให้บุคคลตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)

มีสิทธิดําเนินการ แทนไดีไม,ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะมีความเห็นเซ่นใดก็ ตาม
ให้1ว้ ณ

วันที, ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที,มาตรา ๒๕ วรรคห่า แห่งพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูล
ข่าวสารของราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด
การตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕
ว่า บุคคลผู้มีสท
ิ ธิดําเนิน

แทนผูเยาว์
คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลทีถ่ ึงแก,กรรม ให้เป็นไปตามที,กําหนด
้

ในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๖ วรรคสี

แห่งพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะ กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ

๑

ิ ้อมูล
่ ําหนดในมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตข
ระยะเวลาทีก
ก่อนครบกําหนด

ข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม,น้อยกว่าสามเดือน หากหน่วยงานของรัฐเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ประสงค์จะขอ

ขยายระยะเวลาไม,เปีดเผยข้อมูลออกไปอีก ให้จัดทำบัญชีข้อมูลข่าวสารทีจ่ ะขอขยายระยะเวลาไม่เปีดเผยพร้อมทั้ง

เหตุผล ยื่นต่อบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนราชการทีข
่ ึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีไห่ยื่นต่อ
นายกรัฐมนตรี
(๒) สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง หรือสํานักงานปลัดทบวง ไห่ยื่นต่อ

รัฐมนตรีว่าการ
(๓) กรม หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ไห่ยื่นต่อปลัดสํานัก
นายก

รัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง

แล้วแต่กรณี

(๔)

สํานักงานจังหวัด หรือสํานักงานอำเภอ ไห่ยื่นต่อผู้วำราชการจังหวัด

(๕)

กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไห่ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สุขาภิบาล ไห่ยื่นต่อผูว่้ าราชการจังหวัด
(๗) องค์การบริหารส่วนตำบล ไห่ยื่นต่อนายอําเภอ

(๖)

เทศบาล

(๘)

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ไห่ยื่นต่อประธาน

สภาผูแทน
ราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแด'กรณี
้

(๙) ศาล หรือศาลภาค ไห่ยื่นต่ออธิบดีศาล นั้น ๆ
(๑๐) รัฐวิสาหกิจ องค์กรควบคุมวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไห่ยื่นต่อ
ผู้มอ
ี ำนาจควบคุมหรือกำกับดูแล แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒

เมื่อได้รับบัญชีข้อมูลข่าวสารทีจ่ ะขอขยายระยะเวลาไม,เปีดเผย ให้ผู้มอี ำนาจพิจารณาให้ความ

เห็นชอบตามข้อ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย บุคคลตามความจําเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว
คณะกรรมการตามวรรคแรก จะต้องประกอบด้วยบุคคลซึ่งมิได้อยูใน
่ สังกัดชองหน่วยงานของ

รัฐซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เป็นองค์คณะไม่น้อยกว่าสองในสาม
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่ ั้งขึ้นตามข้อ ๒ ให้น่าบทบัญญัตมิ าตรา ๗๙ ถึงมาตรา ๘๔
ข้อ ๓ การประชุมของคณะกรรมการทีต

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ิ ิธป
แห่งพระราชบัญญัตว
ข้อ ๔

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติประการใด ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของข้อมูลข่าวสาร

ปฏิบัตติ ามมติของคณะกรรมการ

ให่ไว้ ณ

วันที, ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

ิ ้อมูล
่ าตรา ๒๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตข
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม

ี ารตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปีดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด
ให้มก
ข่าวสารของราชการจนเกินความจําเป็น

จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐

ตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๐ (๒)
อาศัยอํานาจ

ิ ้อมูลข่าวสารของ
แห่งพระราชบัญญัตข

ราชการ พ. ศ. ๒๕๔๐ นายก รัฐมนตรีโดย คําเสนอ แนะ ของคณะ กรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

การมีดํา
สั่งให้เปีดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ เป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก,บุคคลใดให้เป็น

อํานาจของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ดังต่อไปนี้
(๑)

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการทีเ่ ป็นข้าราชการธุรการ ข้าราชการฝ่าย อัยการทีเ่ ป็น

ข้าราชการธุรการ ข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัย ข้าราชการครู ข้าราชการรัฐสภาสามัญหรือข้าราชการกรุงเทพ

่ รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น และเป็นผูดํ
มหานคร ซึ่งมีหน้าทีค
ตําแหน่ตัง้งแต่ระดับ ๖ ขึ้นไป
้ ารง
(๒)
ข่าวสารนั้น

ข้าราชการทหาร

หรือข้าราชการตํารวจซึ่ง มีหน้าทีค
่ รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูล

และเป็นผูซึ่งมีชั้นยศตั้งแต่ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตํารวจ
ตรี ขึ้นไป แล้วแต่กรณี
(๓) ข้าราชการตุลาการซึ่งมีหน้าทีค
่ รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น และเป็นผูด้ ํารง

ตําแหน่ตัง้งแต่ข้าราชการตุลาการชั้น ๒ ขึ้นไป
(๔)

ข้าราชการอัยการซึ่ง มีหน้าทีค
่ รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น และเป็นผูด้ ํารง

ตําแหน่ตัง้งแต่ข้าราชการอัยการชั้น ๒ ขึ้นไป
(๕)

ผูบ
้ ริหารท้อง ถิ่น หรือปลัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัด สุขาภิบาล

ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลประธานสภาตําบลหรือปลัดเมืองพัทยา ซึ่งมีหน้าทีค
่ รอบครองหรือควบคุมดูแล
ข้อมูลข่าวสารนั้น แล้วแต่กรณี

บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งควบคุมการปฏิบัตงิ านของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ซึ่ง มีหน้าทีค
่ รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น และเป็นผูดํ
ตําแหน่ตัง้งแต่ระดับหัวหน้ากองหรือ
้ ารง
(๖)

เทียบเท่าขึ้นไป

บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งควบคุมการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอิสระของรัฐ หรือผูบ้ ริหาร
ระดับ เลขาธิการ ผูอ้ ํานวย
การ หรือตําแหน่องื่นที,มีอํานาจ
หน้าทีเ่ ช่นเดียวกันของหน่วยงานอิสระของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอิสระของรัฐทีใ
่ ด!บมอบหมายจากผูบริ
่ รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
้ หารดังกล่าว ซึ่งมีหน้าทีค
(๗)
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บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งควบคุมการปฏิบัตงิ านขององค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หรือหัวหน้าสํานักงานขององค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าทีข่ ององค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
(๘)

่ รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีหน้าทีค
ให้เว้ ณ

วันที, ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

เหตุผลไนการประกาศไข้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ให้มเี จ้าหน้าทีใ่ นระดับตามทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง ทำหน้าที่
ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด
หมายเหตุ ะ-

วินิจฉัยเกี่ยวกับการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ที่มีป้ ญหาต้องพิจารณาทั้งในด้านการรักษาความลับ

เพื่อประโยชน์ในราชการและในด้านประโยชน์อื่นอันสําคัญ
ทีท
่ ำให้อาจจําเป็นต้องเปีดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้

เพื่อให้การเปีดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกิดดุลยภาพระหว่างการรักษาความลับกับประโยชน์อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๔ วรรคสอง
อาศัยอํานาจ

ิ ้อมูลข่าวสาร
แห่งพระราชบัญญัตข

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของ คณะ กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ

๑ ให่มการจัดทํบาัญชีแสดงการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๔ (๓) (๔) (๕)

หนึ่งชุด ซึ่ง อย่างน้อย
(๖) (๗) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พร้อมสําเนา

ที'

ต้องมีรายการตามบัญชีแสดงบัญชีแสดงการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม แนบท้ายกฎกระทรวงนี้ และเก็บ

รักษาไว้กับเจ้าหน้าที,ผูค้ วบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

บัญชีแสดงการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดเก็บรวบรวมบัญชีหรือสําเนา
ไว้กับข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลให้เป็นระบบกํากับ

นั้น เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาของหน่วยงานของรัฐและ

ตรวจสอบของบุคคลที,ขอตรวจคูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที,เกี่ยวกับตนตามมาตรา ๒๕
ข้อ

๓ กรณีที'บัญชีแสดงการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมีส่วนที'เห็นควรไม่เปีดเผยแก,ผูขอ
้

ตรวจดูหรือยืมอยูต่ ้วย หIภ่ยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะดัดรายการใดออกจากรายการในบัญชีที'จะ เปีดเผยก็ไต้

ที'

่ สดงลําดับ วัน เดือน ปี
แต่อย่างน้อยต้องคงรายการทีแ

ที'ขอตรวจคูหรือขอยืมไว้ และให้แสดงเหตุผลทีไ่ ม,เปีดเผย

ไว้ไนช่องหมายเหตุด้วย

ให้ไว้ ณ

วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

ิ ้อมูล
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที'มาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตข

ที'เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจัดทํบาัญชีแสดง
การเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ในกรณีที'มีการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด
ให้หน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา ๒๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎหมาย
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กฎหมาย

บญข้แสดงการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ข้อของข้อมูลข่าวสาร

วัน เดือน ปี
วัตคุประ สงคใน
ลําดับที่ ทีข่ อตรวจดู การขอตรวจดูหรือยืม
หรือยืม

ร่อผู้'ขอตรวจดู หรือยืม
และ หลักฐานแสดงตัวบุคคล

ลายมือร่อผู้ฃอ
ตรวจดู หรือยืม

วัน เสือน
ปี ที่สืน

ร่อผูค้ น

ลายมือ
ร่อผูค้ น

หมายเหตุ
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

ตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัตข
อาศัยอํานาจ
ิ ้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ออกกฎกระทรวง
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑

ในกรณีเจาของข้อมูลเป็นผูเยาว์
การแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคห้า
้ ให้ผไข้
ู อํางภจปกครองมีสิทธิดําเนิน

การดําเนิน
มอี ายุไม,ตากว่า ๑๕ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผูเยาว์
การตามวรรคหนึ่ง ถ้าผูเยาว์
ด้วย
้
้
ข้อ ๒

ใน กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนไร้ความสามารถ

การแทนตาม
ให้ผอ
ู้ นุบาลมีสิทธิดําเนิน

มาตรา ๒๕ วรรคห้า
ข้อ ๓

ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถทํา
การตามมาตรา ๒๓

มาตรา ๒๔ และ มาตรา ๒๕ ด้วยตนเอง เพราะเหตุมก
ี ายพิการหรือมีจิตพินเทืเอนไม่สมประกอบหรือมีเหตุอื่น

ทํานองเดียวกันให้ผูพิ้ ทักษ์มสี ิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคห้า
ข้อ ๔

ในกรณีเจ้าของข้อมูลถึงแก,กรรม และมิได้ทพ
ําินัยกรรมกําหนดไว้เป็น

อย่างอื่น ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสท
ิ ธิดําเนินการแทนตามมาตรา

(๑)
(๒)

๒๔ ได้ตามลําดับ
ก่อนหลัง ดังต่อไปนี้

บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม

คู,สมรส

(๓) บิดาหรือมารดา

(๔)

ผูสืบสันดาน

(๕)

พี'น้องร่วมบิดามารดา

(๖)

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ในกรณีตามมาตรา ๒๓ และ มาตรา ๒๕

ให้บุคคลตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)

มีสิทธิดําเนินการ แทนไดีไม,ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะมีความเห็นเซ่นใดก็ ตาม
ให้1ว้ ณ

วันที, ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที,มาตรา ๒๕ วรรคห่า แห่งพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูล
ข่าวสารของราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด
การตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕
ว่า บุคคลผู้มีสท
ิ ธิดําเนิน

แทนผูเยาว์
คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลทีถ่ ึงแก,กรรม ให้เป็นไปตามที,กําหนด
้

ในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎหมาย
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๖ วรรคสี

แห่งพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะ กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ

๑

ิ ้อมูล
่ ําหนดในมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตข
ระยะเวลาทีก
ก่อนครบกําหนด

ข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม,น้อยกว่าสามเดือน หากหน่วยงานของรัฐเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ประสงค์จะขอ

ขยายระยะเวลาไม,เปีดเผยข้อมูลออกไปอีก ให้จัดทำบัญชีข้อมูลข่าวสารทีจ่ ะขอขยายระยะเวลาไม่เปีดเผยพร้อมทั้ง

เหตุผล ยื่นต่อบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนราชการทีข
่ ึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีไห่ยื่นต่อ
นายกรัฐมนตรี
(๒) สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง หรือสํานักงานปลัดทบวง ไห่ยื่นต่อ

รัฐมนตรีว่าการ
(๓) กรม หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ไห่ยื่นต่อปลัดสํานัก
นายก

รัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง

แล้วแต่กรณี

(๔)

สํานักงานจังหวัด หรือสํานักงานอำเภอ ไห่ยื่นต่อผู้วำราชการจังหวัด

(๕)

กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไห่ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สุขาภิบาล ไห่ยื่นต่อผูว่้ าราชการจังหวัด
(๗) องค์การบริหารส่วนตำบล ไห่ยื่นต่อนายอําเภอ

(๖)

เทศบาล

(๘)

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ไห่ยื่นต่อประธาน

สภาผูแทน
ราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแด'กรณี
้

(๙) ศาล หรือศาลภาค ไห่ยื่นต่ออธิบดีศาล นั้น ๆ
(๑๐) รัฐวิสาหกิจ องค์กรควบคุมวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไห่ยื่นต่อ
ผู้มอ
ี ำนาจควบคุมหรือกำกับดูแล แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒

เมื่อได้รับบัญชีข้อมูลข่าวสารทีจ่ ะขอขยายระยะเวลาไม,เปีดเผย ให้ผู้มอี ำนาจพิจารณาให้ความ

เห็นชอบตามข้อ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย บุคคลตามความจําเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว
คณะกรรมการตามวรรคแรก จะต้องประกอบด้วยบุคคลซึ่งมิได้อยูใน
่ สังกัดชองหน่วยงานของ

รัฐซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เป็นองค์คณะไม่น้อยกว่าสองในสาม
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่ ั้งขึ้นตามข้อ ๒ ให้น่าบทบัญญัตมิ าตรา ๗๙ ถึงมาตรา ๘๔
ข้อ ๓ การประชุมของคณะกรรมการทีต

ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ิ ิธป
แห่งพระราชบัญญัตว
ข้อ ๔

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติประการใด ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของข้อมูลข่าวสาร

ปฏิบัตติ ามมติของคณะกรรมการ

ให่ไว้ ณ

วันที, ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

ิ ้อมูล
่ าตรา ๒๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตข
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม

ี ารตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปีดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด
ให้มก
ข่าวสารของราชการจนเกินความจําเป็น

จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐

ตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๐ (๒)
อาศัยอํานาจ

ิ ้อมูลข่าวสารของ
แห่งพระราชบัญญัตข

ราชการ พ. ศ. ๒๕๔๐ นายก รัฐมนตรีโดย คําเสนอ แนะ ของคณะ กรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

การมีดํา
สั่งให้เปีดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ เป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก,บุคคลใดให้เป็น

อํานาจของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ดังต่อไปนี้
(๑)

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการทีเ่ ป็นข้าราชการธุรการ ข้าราชการฝ่าย อัยการทีเ่ ป็น

ข้าราชการธุรการ ข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัย ข้าราชการครู ข้าราชการรัฐสภาสามัญหรือข้าราชการกรุงเทพ

่ รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น และเป็นผูดํ
มหานคร ซึ่งมีหน้าทีค
ตําแหน่ตัง้งแต่ระดับ ๖ ขึ้นไป
้ ารง
(๒)
ข่าวสารนั้น

ข้าราชการทหาร

หรือข้าราชการตํารวจซึ่ง มีหน้าทีค
่ รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูล

และเป็นผูซึ่งมีชั้นยศตั้งแต่ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตํารวจ
ตรี ขึ้นไป แล้วแต่กรณี
(๓) ข้าราชการตุลาการซึ่งมีหน้าทีค
่ รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น และเป็นผูด้ ํารง

ตําแหน่ตัง้งแต่ข้าราชการตุลาการชั้น ๒ ขึ้นไป
(๔)

ข้าราชการอัยการซึ่ง มีหน้าทีค
่ รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น และเป็นผูด้ ํารง

ตําแหน่ตัง้งแต่ข้าราชการอัยการชั้น ๒ ขึ้นไป
(๕)

ผูบ
้ ริหารท้อง ถิ่น หรือปลัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัด สุขาภิบาล

ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลประธานสภาตําบลหรือปลัดเมืองพัทยา ซึ่งมีหน้าทีค
่ รอบครองหรือควบคุมดูแล
ข้อมูลข่าวสารนั้น แล้วแต่กรณี

บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งควบคุมการปฏิบัตงิ านของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ซึ่ง มีหน้าทีค
่ รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น และเป็นผูดํ
ตําแหน่ตัง้งแต่ระดับหัวหน้ากองหรือ
้ ารง
(๖)

เทียบเท่าขึ้นไป

บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งควบคุมการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอิสระของรัฐ หรือผูบ้ ริหาร
ระดับ เลขาธิการ ผูอ้ ํานวย
การ หรือตําแหน่องื่นที,มีอํานาจ
หน้าทีเ่ ช่นเดียวกันของหน่วยงานอิสระของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอิสระของรัฐทีใ
่ ด!บมอบหมายจากผูบริ
่ รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
้ หารดังกล่าว ซึ่งมีหน้าทีค
(๗)
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บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งควบคุมการปฏิบัตงิ านขององค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หรือหัวหน้าสํานักงานขององค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าทีข่ ององค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
(๘)

่ รอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีหน้าทีค
ให้เว้ ณ

วันที, ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

เหตุผลไนการประกาศไข้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ให้มเี จ้าหน้าทีใ่ นระดับตามทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง ทำหน้าที่
ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด
หมายเหตุ ะ-

วินิจฉัยเกี่ยวกับการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ที่มีป้ ญหาต้องพิจารณาทั้งในด้านการรักษาความลับ

เพื่อประโยชน์ในราชการและในด้านประโยชน์อื่นอันสําคัญ
ทีท
่ ำให้อาจจําเป็นต้องเปีดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้

เพื่อให้การเปีดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกิดดุลยภาพระหว่างการรักษาความลับกับประโยชน์อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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พระราชบัญญัติ
การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนดหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้ง
ที่มีกฎหมายหรือกฎก�ำหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะด�ำเนินการใด
บทบัญญัตขิ องกฎหมายหรือกฎใดทีข่ ดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้พระราชบัญญัตนิ แี้ ทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระท�ำการใดที่มีกฎหมาย
ก�ำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระท�ำการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ
การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายก�ำหนดให้มีอ�ำนาจในการอนุญาต
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
๑
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“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต” หมายความว่า บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติก�ำหนดให้
การด�ำเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
“ค�ำขอ” หมายความว่า ค�ำขออนุญาต
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดีและการวางทรัพย์
(๓) การด�ำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
การยกเว้นไม่ให้น�ำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การด�ำเนินกิจการใดหรือ
กับหน่วยงานใดนอกจากที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมาย
ที่ให้อ�ำนาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น
แทนการอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนในก�ำหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้
ให้ ผู ้ อ นุ ญ าตเสนอผลการพิ จ ารณาตามวรรคหนึ่ ง ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณายกเลิ ก
การอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายก�ำหนดให้การกระท�ำใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท�ำคูม่ อื ส�ำหรับประชาชน ซึง่ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน่ ค�ำขอ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา
พร้อมกับค�ำขอ และจะก�ำหนดให้ยื่นค�ำขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค�ำขอด้วยตนเองก็ได้
คู่มือส�ำหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก�ำหนดให้ยื่นค�ำขอ และ
เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้ส�ำเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จัดส�ำเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส�ำหรับ
ประชาชนด้วย
ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการตรวจสอบขั้ น ตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตที่ก�ำหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�ำหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตด�ำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
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เพือ่ ประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้สว่ นราชการจัดให้มศี นู ย์บริการร่วม
เพือ่ รับค�ำขอและชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ทีเ่ ดียวกัน
ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก�ำหนด
มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค�ำขอจะต้องตรวจสอบ
ค�ำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค�ำขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค�ำขอไม่ถูกต้องหรือ
ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอด�ำเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนถ้าเป็นกรณี
ทีไ่ ม่อาจด�ำเนินการได้ในขณะนัน้ ให้บนั ทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานทีจ่ ะต้องยืน่ เพิม่ เติม
พร้อมทั้งก�ำหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค�ำขอจะต้องด�ำเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยและ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบส�ำเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นค�ำขอไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอได้จัดท�ำค�ำขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุ
ในคู่มือส�ำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีแ่ นะน�ำหรือตามทีป่ รากฏในบันทึกตามวรรคหนึง่ แล้วพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะเรียกเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาค�ำขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์
ของค�ำขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์หรือ
ความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจ
อนุญาตได้ ในกรณีนใี้ ห้ผอู้ นุญาตสัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควรและให้ดำ� เนินการทางวินยั หรือด�ำเนินคดีกบั พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค�ำขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท�ำตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่คืนค�ำขอให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค�ำขอให้ทราบด้วย
ผู้ย่ืนค�ำขอจะอุทธรณ์ค�ำสั่งคืนค�ำขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองหรือจะยืน่ ค�ำขอใหม่กไ็ ด้ แต่ในกรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งยืน่ ค�ำขอใดภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ผู้ยื่นค�ำขอจะต้องยื่นค�ำขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว
มาตรา ๑๐ ผู้อนุญาตต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือส�ำหรับ
ประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
เมือ่ ครบก�ำหนดเวลาตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้วหากผูอ้ นุญาตยัง
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งส�ำเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
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ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าควรล่าช้านัน้ เกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจาก
การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทัง้ เสนอแนะให้มกี ารพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบตั ริ าชการ
ของหน่วยงานนั้น
ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ให้ถอื ว่าผูอ้ นุญาตกระท�ำการหรือละเว้นกระท�ำการ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผล
ให้ต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือส�ำหรับประชาชน
ตามมาตรา ๗ การเปลีย่ นแปลงเช่นว่านัน้ มิให้ใช้บงั คับกับการยืน่ ค�ำขอทีไ่ ด้ยนื่ ไว้แล้วโดยชอบก่อนวันทีก่ ฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น แต่ส�ำหรับ
ในกรณีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้น
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นค�ำขอ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายก�ำหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการหรือการด�ำเนินการ
ที่ได้รับใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเป็นกิจการหรือการด�ำเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ
หรือด�ำเนินการนัน้ ต่อเนือ่ งกัน คณะรัฐมนตรีจะก�ำหนดให้ผรู้ บั ใบอนุญาตช�ำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่นค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อหน่วยงานซึ่งมีอ�ำนาจ
ออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุในอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
โดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว
การก�ำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช�ำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค�ำขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติ
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งได้
ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าวแล้วหากสภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้น�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ต่อไป
ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการที่ จ ะหารื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกใบอนุญาต เพือ่ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง
มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าทีข่ องผูอ้ นุญาตทีจ่ ะต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ
การประกอบกิจการหรือการด�ำเนินกิจการของผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการอนุญาตก�ำหนด
และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

367

www.yotathai.com

เมือ่ มีผไู้ ด้รบั ความเดือดร้อนร�ำคาญ หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการด�ำเนินกิจการ
ของผูไ้ ด้รบั อนุญาต ไม่วา่ ความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ องหรือมีผรู้ อ้ งเรียน ให้เป็นหน้าทีข่ องพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะด�ำเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอ�ำนาจหน้าที่โดยเร็ว
มาตรา ๑๔ ในกรณีจ�ำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญาต เพื่อท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค�ำขอตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตขึ้น
ให้ศูนย์รับค�ำขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยูใ่ นสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และจะให้มสี าขาของศูนย์
ประจ�ำกระทรวงหรือประจ�ำจังหวัดด้วยก็ได้
การจัดตัง้ ศูนย์รบั ค�ำขออนุญาตตามวรรคหนึง่ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้กำ� หนดรายชือ่ กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทีจ่ ะให้อยูภ่ ายใต้การด�ำเนินการของศูนย์รบั ค�ำขออนุญาต
ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการรับค�ำขอ จะก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นค�ำขอยื่นค�ำขอ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้ด�ำเนินการและมีผล
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวก�ำหนดให้
ต้องยื่นค�ำขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถ้าได้มีการยื่นค�ำขอ หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับค�ำขออนุญาตแล้ว ให้ถือว่าได้มีการยื่นค�ำขอ หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตนั้นแล้ว
(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับค�ำขออนุญาตได้รับไว้ตาม (๑) ให้ศูนย์
รับค�ำขออนุญาตน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต หรือส่งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ
(๓) ในกรณีทห่ี น่วยงานของผูอ้ นุญาตมีสทิ ธิหกั ค่าใช้จา่ ยจากเงินทีจ่ ะต้องน�ำส่งคลังให้ศนู ย์รบั ค�ำขอ
อนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินทีห่ กั ไว้นนั้ ให้แก่หน่วยงานของผูอ้ นุญาตโดยให้ศนู ย์รบั ค�ำขออนุญาต
มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับค�ำขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต
(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับค�ำขออนุญาตส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตโดย
ศูนย์รบั ค�ำขออนุญาตจะต้องส่งเรือ่ งให้ผอู้ นุญาตไม่ชา้ กว่าสามวันท�ำการและให้นำ� มาตรา ๑๐ วรรคสี่ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
(๕) ให้เป็นหน้าทีข่ องผูอ้ นุญาตทีจ่ ะต้องส่งคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ทีถ่ กู ต้องและ
เป็นปัจจุบนั ให้ศนู ย์รบั ค�ำขออนุญาตตามจ�ำนวนทีจ่ ำ� เป็น และด�ำเนินการให้มกี าร ฝึกอบรมหรือชีแ้ จงแก่เจ้าหน้าที่
ของศูนย์รับค�ำขออนุญาต เพื่อให้เกิดความช�ำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

๐
368

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com

(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับค�ำขออนุญาตที่จะต้องด�ำเนินการตามมาตรา ๘
และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘
มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับค�ำขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับค�ำขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทั้งค�ำอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
(๒) ให้ข้อมูล ชี้แจง และแนะน�ำผู้ยื่นค�ำขอหรือประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงือ่ นไขในการขออนุญาต รวมตลอดทัง้ ความจ�ำเป็นในการยืน่ ค�ำขออืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็นต้องด�ำเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง ในการประกอบกิจการหรือด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
(๓) ส่งค�ำขอ หรือค�ำอุทธรณ์ ทีไ่ ด้รบั จากผูย้ นื่ ค�ำขอหรือผูย้ นื่ ค�ำอุทธรณ์พร้อมทัง้ เอกสารหรือ
หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพือ่ ด�ำเนินการให้ถกู ต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และคู่มือส�ำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ หรือตามกฎหมาย
ที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นค�ำขอ มีรายละเอียดหรือก�ำหนดให้
ต้องส่งเอกสารที่ไม่จ�ำเป็น หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการด�ำเนินการของศูนย์รบั ค�ำขออนุญาต
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขัน้ ตอน ระยะเวลา เกีย่ วกับการอนุญาต
ต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น
มาตรา ๑๗ ให้ผอู้ นุญาตจัดท�ำคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิน้ ภายในหนึง่ ร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
จ�ำนวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่งอีกทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ�ำเป็น รวมถึงขั้นตอน
ในการพิจารณาไว้ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นค�ำขออนุญาตด�ำเนินการต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้มี
กฎหมายกลางที่จะก�ำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
เพื่อรับค�ำร้องและศูนย์รับค�ำขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็น
การอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชกฤษฎีกา

ี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธก
พ.ศ. ๒๕๔๖

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้เว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลป้จจุบัน

พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหา ภูมิ พลอดุลย เดช มีพระบรมราชโองการ โปรด เกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า

โดยที,เป็นการสมควรกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที,ดี
ตามความใน มาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
อาศัย อํานาจ
มาตรา

๓/ ๑

และ มาตรา ๗๑/ ๑๐ (๕) แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

ซึ่งแกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที, ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้า ๆ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑

พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกว่า “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารบริหาร

มาตรา ๒

พระราชกฤษฎีกานีให้
้ ใช้บังคับตั้งแต่วันกัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓

การปฏิบัตต
ิ ามพระราชกฤษฎีกานึ้1นเรือ่ งใดสมควรทีส่ ่วนราชการใดจะปฏิบัตเิ มื่อใด

กิจการบ้านเมืองที,ดี พ.ศ. ๒๕๔๖”

เป็นด้นไป

และจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที,คณะรัฐมนตรีกําหนด
ตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.
มาตรา ๔

ในพระราชกฤษฎีกานี้

“ส่วนราชการ”

หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

และหน่วยงานอื่นของรัฐทีอ
ของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม,รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
่ ยูใน
่ กํากับ

ิ รือพระราชกฤษฎีกา
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที,จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัตห

“ช้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง

มาตรา ๕

หรือผูป้ ฏิบัตงิ านในส่วนราชการ

ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
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หมวด ๑
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรา ๖

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ดังต่อไปนี้
(๑)

เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

(๒) เกิดผลสัมฤทธต่อภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไม,มืฃั้นตอนการปฏิบัตงิ านเกินความจําเป็น
(๕)

มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

(๖)

ประชาซนได้รับการอํานวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการอย่างสมํ่าเสมอ

หมวด ๒
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุฃฃองประชาชน

มาตรา ๗
เป้าหมาย

การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัตริ าชการทีม
่ ี

เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็น อยูท
่ ี่ดีข องประชาชนความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม

ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ
มาตรา ๘

ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาซน ส่วนราชการจะต้องดําเนินการ

โดยถือว่าประซาชนเป็นศูนย์กลางที,จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการบริหารราชการ ดังต่อไปนี้
(๑)

ภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และ
การกําหนด

สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีทแ
ี่ ถลงต่อรัฐสภา

(๒) การปฏิบัติภารกิจของ ส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบไต้

และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก,ประชาซนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น

(๓) ก่อนเริ่มดําเนิน
การส่วนราชการต้องจัด ให้มกี ารคิกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบล้วน

ขั้นตอนการดําเนินการทีโ่ ปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีทภี่ ารกิจใด
ทุกต้าน กําหนด
จะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดําเนิน
การรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชน หรือชีแ้ จงทํา
ความเข้าใจ
เพื่อให้ประชาซนไต้ตระหนักถึงประโยชน์ทสี่ ่วนรวมจะไต้รับจากภารกิจนั้น
(๔) ให้เป็นหน้าทีข
่ องข้าราชการทีจ่ ะต้องคอยรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของสังคม

โดยรวมและประชาซนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้'บง์ ดับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธปี ฏิบัตริ าชการ
ให้เหมาะสม
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(๕) ในกรณีทเี่ กิดปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนิน
การ ให้ส่วนราชการดําเนิน
การ แกไขปัญหา

และอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีทปี่ ัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนรกซการอื่น หรือระเบียบข้อบังคับทีอ่ อก

โดยส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการทีเ่ กยวข้องทราบ เพื่อดําเนินการแกํไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป
และให้แจ้ง์ ก.พ.ร. ทราบด้วย

วิธปี ฏิบัตใิ ห้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละเรื่อง นั้งนี้
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการกําหนด
การทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามมาตรานีด้้ วยก็ได้
แนวทางการดําเนิน
ก.พ.ร. จะกําหนด

หมวด ๓

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผล สัมฤทธต่อภารกิจของรัฐ
มาตรา ๙

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ

ด้งต่อไปนี้

(๑)

การตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทํา
แผนปฏิบัตริ าชการไว้เป็นการล่วงหน้า
ก่อนจะดําเนิน

(๒)

การกําหนด
แผนปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลาและงบประมาณ ที,จะต้องใช้ใน การดําเนิน
การของแต่ละขั้น ตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลส้มฤทธ
ของภารกิจและตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
ของภารกิจ

(๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มก
ี ารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัตริ าชการ

ขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ่วนราชการกําหนด

(๔) ในกรณีทก
ี่ ารปฏิบัตภิ ารกิจ หรือการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบัตริ าชการเกิดผลกระทบต่อประชาซน

่ องส่วนราชการทีจ่ ะต้องดำเนินการแก ใขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น ห่รือเปลี่ยนแผนปฏิบัตร
ให้เป็นหน้าทีข
ิ ไซการให้เหมาะสม
มาตรา

๑๐ ในกรณีทภี่ ารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจทีใ่ กล้เคียง

หรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องนั้นกําหนด
แนวทางการปฏิบัตริ าชการเพื่อให้เกิด การบริหารราชการ
แบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลล้มฤทธิต
้ ่อภารกิจของรัฐ

่ นับสมุนการปฏิบัตริ าชการของผูว่้ าราชการจ้งหวัด หรือหัวหน้าคณะผูแทน
ให้ส่วนราชการมีหน้าทีส
้

ในต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในต่างประเทศ แล้วแต่กรณีสามารถใข้อํานาจ
ตามกฎหมายไต้ครบถ้วน ตามความจำเป็นและบริหารราชการไต้อย่างมีประสิทธิภาพ

่ ัฒนาความรูในส่วนราชการ เพื่อให้มลี ักษณะเป็นองค์การแห่ง
๑๑ ส่วนราชการมีหน้าทีพ
การเรียนรูอ้ ย่างสมาเสมอ โดยต้องรับรูข้้ อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรูใ้ นต้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์
มาตรา

ใช้ในการปฏิบัตริ าชการไต้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั่งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้

ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูร่้ วมกัน ทั่งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิต
้ ามพระราชกฤษฎีกานี้
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มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน่ในการปฏิบัตริ าชการให้เกิดผลสัมฤทธี้ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธกี ารอื่นใด
การปฏิบัตริ าชการ โดยวิธกี ารจัดทํา
เพื่อกําหนด
มาตรการกํากับ

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการ

ี ผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหาร
มาตรา ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มแ
ราชการข องคณะรัฐมนตรี

เมื่อคณะรัฐมนตรีโต้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้สํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ร่วมกันจัดทํา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที,คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา

ี ล
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มผ

ภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหารราชการ
ผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที'จะต้องดําเนินการจัดทํา
แผ่นดินบัน

มาตรา ๑๔ ในการจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา

๑๓ ให้จัดทําเป็นแผนสี่ปี

โดยน่านโยบายของรัฐบาลที,แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

ตามบทบัญญัตข
ิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศต้านต่าง ๆ ที'เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อย่างน้อย

จะต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายและผลลัมฤทธฃองงาน ส่วนราชการหรือบุคคลที'จะรับผิดชอบใน

แด,ละภารกิจ ประมาณการรายไต้ และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง

ๆ ทีจ่ ะต้องใช้ระยะเวลาการดําเนิน
การ และการ

ติดตามประเมินผล
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้สํานักงานคณะ
แผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดทํา

กฎหมายที'จะต้องจัดให้มขี ึ้นใหม่หรือกฎหมายที'ต้องมีการแก้โขเพิ่มเติม หรือยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ส่วนราชการผูรั้ บผิดชอบ และระยะเวลาทีต
่ ้องดําเนินการ

ิ ั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามที'สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานัก
แผนนิติบัญญัตน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแล้ว ให้มผ
ี ลผูกพันส่วนราชการทีเ่ กี่ยวช้องทีจ่ ะต้องปฏิบัตให้
ิ เป็นไปตามนั้น

ในกรณีที,เห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนด

หลักเกณฑ์การจัดทํา
แผนนิติบัญญัตเิ พื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัตงิ านก็ไต้
มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทําเป็นแผนสี่ปี

ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา ๑๓

ในแต่ละปีงบประมาณ

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปีโดยให้ระบุสาระสําคัญ
ให้ส่วนราชการจัดทํา

เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการ

๐
374

เป้าหมายและผลลัมฤทธึ๋ฃ องงาน รวมทั้งประมาณการรายไต้

และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที'จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้สํานัก

ในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบัตริ าชการ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัตงิ านให้บรรลุผลสําเร็จ
งบประมาณดําเนิน
ดังกล่าว
ในกรณีที,ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัตริ าชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมใดัรับความเห็นชอบ
ภารกิจนั้น
จากรัฐมนตรี มิให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับ

เมื่อสินปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทํารายงาน แสดงผลสัมฤทธิของแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ให้ ส่วนราชการต้องจัด ทํา
มาตรา ๑๗ ใน กรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกําหนด

แนวทางการจัดทํา
แผน
แผนปฏิบัตริ าชการเพื่อขอรับงบประมาณ ให้สํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกันกําหนด

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี าร
ปฏิบัตริ าชการตาม มาตรา ๑๖ ให้สามารถใช1ด้กับแผนปฏิบัตริ าชการที่ ต้องจัดทํา
แผนจนเกินสมควร
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพิ่มภาระงานในการจัดทํา

ตามแผน ปฏิบัตริ าชการของ
มาตรา ๑๘ เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
ส่วนราชการใดแล้ว

่ ําหนดในแผนปฏิบัตริ าชการไปดำเนินการอย่างอื่น
การโอนงบประมาณจาก ภารกิจหนึ่งตามทีก

ซึ่ง มีผล ทําให้ภารกิจเติมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนําไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มไิ ด้กําหนดในแผนปฏิบัตริ าชการ
จะกระทําได้ต่อ เมื่อได้รับอนุมัตจิ ากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัตริ าชการให้สอดคล้องกันแล้ว
การปรับแผนปฏิบัตริ าชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้เฉพาะในกรณี ทีง่ านหรือภารกิจใดไม่อาจ

ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความจําเป็นหรือไม,เป็นประโยชน์ หรือหากดําเนินการต่อไปจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็น หรือมีความจําเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทีจ่ ะต้องเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ของแผนปฏิบัตริ าชการ

เมื่อคณะรัฐมนตรีมม
ี ติอนุมัตใิ ห้ปรับแผนปฏิบัตริ าชการแล้ว

การแกํไขแผนการบริหาร
ให้ดําเนิน

ราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วย

มาตรา ๑๙ เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าทีส่ รุปผลการปฏิบัติ

ราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีคนใหม่ สั่งการ ทื้งนี้ เพื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่
จะไต่ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

หมวด ๔
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเเ}งภารกิจของรัฐ
มาตรา ๒๐ เพื่อให้การปฏิบัตริ าชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการ

กําหนดเป้าหมาย แผน การทํางาน ระยะ เวลาแล้วเสร็จของงาน หรือโครงการและงบประมาณ ที,จะ ต้องใช้
ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ช้าราชการและประซาซนทราบทั่วกันด้วย

กฎหมาย
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มาตรา ๒๑

ให้ส่วนราชการจัดทํบ
าัญชีต้น ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละ ประเภทขึ้น

ี ารทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด
ตามหลักเกณฑ์และวิธก
นวนรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ
ให้ส่วน ราชการคํา

ที,อยูใ่ น ความรับผิดชอบของ

ส่วน ราชการนั้น ตามระบะเวลาทีก
่ รมบัญชีกลางกําหนดและรายงานให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ

ก.พ.ร. ทราบ

ในกรณีทรี่ ายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่า รายจ่ายต่อหน่วย
ของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันของส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการนั้นจัดทํา
แผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ
และถ้ามิไต้มีข้อทักทํวงประการใดภายในสิบห้าวันก็ให้ส่วนราชการดังกล่าวถือปฏิบัตต
ิ ามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปใต้
ผาตรา ๒๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานัก

งบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภ
ิ ารกิจของรัฐทีส่ ่วนราชการดําเนินการอยู่ เพื่อรายงาน
คณะรัฐมนตรีสําหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะไต้ดําเนิน
การต่อไปหรือยุบเลิก และเพื่อ

ประโยซน่ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป นั้งนี้ ตามระยะเวลาที,คณะรัฐมนตรีกําหนด

ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึถงึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็น

ไปไต้ของภารกิจหรือโครงการทีด่ ำเนินการ ประโยชน์ทรี่ ัฐและประชาชนจะพึงไต้และรายจ่ายทีต่ ้องเสียไปก่อนและ
หลังทีส่ ่วนราชการดําเนินการต้วย
ความคุ้มดํา
ตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือ
ผลเสียอื่น ซึ่งไม,อาจคํานวณเป็นตัวเงินไต้ด้วย

มาตรา ๒๓ ในการจัดซื้อหรือจัด จ้าง.ให้ส่วนราชการดําเนิน
การโดยเปีดเผยและเที่ยงธรรม

โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาซน คุณภาพ วัตถุประสงค์ ทีจ่ ะใข้ ราคา และประโยชน์
ระยะยาวของส่วนราชการทีจ่ ะไต้รับประกอบกัน

ในกรณีทวี่ ัตถุประสงค์ไนการใช้เป็นเหตุให้ต้องคํานึถงึงคุณภาพ และการดูแลรักษาเป็นสําคัญ

ไต่โดยไม,ต้องถือราคาตํ๋าสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป
ให้สามารถกระทํา

ให้ส่วนราชการที่มีหน์าทีด
่ ูแล ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อให้ส่วนราชการ

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไต้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมัติ หรือความ
เห็นชอบจากส่วนราชการอื่นตามที่มกี ฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
ให้ส่วนราชการทีม
่ อ
ี ํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบดังกล่าว แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการ
ทีย่ ื่นคํา
ขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ ต้รับคํา
ขอ
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัตภ
ิ ารกิจใด หากส่วนราชการจําเป็นต้องไต้รับอนุญาต

ในกรณีทเี่ รื่องใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
ขั้นตอน
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อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบมิได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จตาม
หากเกิด ความเสีย หายใดขึ้น ให้ถือว่าข้าราชการซึ่ง มีหน้าทีเ่ กี่ยวข้องและ หัว หน้า

ส่วนราชการใดทีมอํานาจ
อนุญาต

วรรค หนึ่ง หรือวรรคสอง

ส่วนราชการนั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เว้นแต่จะพิสูจ'น!ด้ว่าความล่าข้านั้น มิได้เกิดขึ้นจากความผิดของตน

่ องส่วนราชการทีร่ ับผิดชอบ
มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยชีข้ าดปัญหาใด ๆ ให้เป็นหน้าทีข

ในปัญหานั้น ๆ จะต้องพิจารณาวินิจฉัยชีข้ าดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาวินิจฉัยให้ดําเนินการ
ได้เท่าทีจ
่ ําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้มติของ
คณะกรรมการผูกพันส่วนราชการซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยูด
่ ้วย แม้ว่าในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นผูแ้ ทน
ของ ส่วนราชการทีเ่ ป็นกรรมการจะ มิได้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยก็ ตาม ล้า มีความเห็นแตก ต่างกัน สอง ฝ่าย
ให้บันทึกความเห็นของกรรมการฝ่ายข้างน้อยไวไห้ปรากฎในเรื่องนั้นด้วย

ความผูกพันที,กําหนดไว้ในวรรคสอง มิให็ใช้บังคับกับการวินิจฉัยในปัญหาด้านกฎหมาย
มาตรา ๒๖ การสั่งราชการโดยปกติให้กระทําเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่ผบู้ ังคับบัญชา

สั่ง
มีความจําเป็นที่ใม่อาจสั่9เป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ แต่ให้ผูร้ ับดําสัa่ นั้นบันทึกดํา

สั่ง ดัง กล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผูส้ ั่ง
คํา

ด้วยวาจาไว้เป็นลาย ลักษณ์อักษรและ เมื่อได้ปฏิบัตร
ิ าชการตาม

สั่งด้วยวาจาไว้ด้วย
ราชการทราบในบันทึกให้ล้างอิงคํา

หมวด ๕
การลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
มาตรา ๒๗ ให้ส่วนราชการจัดให้มก
ี ารกระจายอํานาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต

การอนุมัติ การปฏิบัตริ าชการ หรือการดําเนิน
ตําแหน่ทงี่มีหน้าที่
การอื่นใดของผูดํ
ตําแหน่ใ
งดให้แก,ผูดํ
้ ารง
้ ารง

รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัตริ าชการ ทั้งนี้
ในการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจดังกล่าวด้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

เมื่อได้มกี ารกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการกําหนด
หลักเกณฑ์การ
ควบคุม ติดตาม และกํากับ
และความรับผิดชอบของผูรั้ บมอบอํานาจ
และผูม้ อบอํานาจไว้ด้วย
ดูแลการใช้อํานาจ

หลักเกณฑ์ตังกล่าวต้องไม่สร้ไงขั้นตอนหรือการกสั่นกรองงานทีไ่ ม่จําเป็นในการปฏิบัตงิ านของข้าราชการ ในการนี้

หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้วจะเป็นการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัด
ค่าใช้จ่าย

รวมทั้งไม,เกิดผลเสียหาย แก,ราชการ ให้ส่วนราชการดําเนินการให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ
เมื่อส่วนราชการใดได้มกี ารกระจาย อํานาจ
การตัดสินใจ ตามวรรคหนึ่ง หรือได้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแล้ว ให้ส่วนราชการนั้นเผยแพร่ให้ประชาซนทราบเป็นการทั่วไป

กฎหมาย
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ทนการกระจายอํานาจการตัดสินใจตาม มาตรา ๒๗ ก.พ.ร. ด้วย

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชใ

ความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรีจะกําหนด
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารหรือแนวทางในการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ
ความรับผิดชอบระหว่างผูม้ อบอํานาจ
และผูรั้ บมอบอํานาจและการลดขั้นตอนในการปฏิบัตริ าชการให้ส่วนราชการ

ถือปฏิบัตกิ ไ็ ด้
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัตงิ านที,เกี่ยวข้องกับการบริการประซาซนหรือการติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่ง จัดทํา
แผนภูมข
ิ ั้นตอนและระยะเวลา

การดําเนิน
การ

รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที'เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปีดเผยไว้ ณ ทีท
การของส่วนราชการและในระบบเครือข่าย
่ ํา
สารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาซนหรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้

มาตรา ๓๐ ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้าทีข
่ องปลัดกระทรวงที,จะด้องจัดให้ส่วนราชการภายใน

กระทรวงที,รับผิดชอบปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการบริการประชาซนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออํานวย
ความสะดวก

แก,ประซาซนในการทีจ่ ะต้องปฏิบัตติ ามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาซนสามารถติดต่อสอบถาม
ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัตใิ นเรื่องใด ๆ ที,เป็นอํานาจ
หน้าทีข
่ องส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน
โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว
มาตรา ๓๑ ในศูนย์บริการร่วมตาม มาตรา ๓๐ ให้จัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ ับเรื่องราวต่าง ๆ และ

ดําเนินการส่งต่อให้เจ้าหน้าทีข่ องส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป โดยให้มขี ้อมูลและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง

กับอํานาจ
หน้าทีข่ องทุกส่วนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบคํา
ขอต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมที,จะบริการประชาชนได้

ณ ศูนย์บริการร่วม

ที'

่ ่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง จะต้องจัดพิมพ์รายละเอียดของเอกสารหลักฐาน ทีป่ ระชาซน
ให้เป็นหน้าทีส
จะต้องจัดหามาในการขออนุมัตห
ิ รือขออนุญาตในแต่ละเรื่องมอบให้แก'เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์บริการร่วม และให้เป็น

หน้าที่ของ เจ้า หน้าทีศ
่ ูนย์บริการร่วมที' จะ ต้องแจ้งให้ประชาชน ที่ มาติดต่อได้ทราบใน ครั้งแรก ที' มาติดต่อ

และตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที'จําเป็นตังกล่าวนั้นประชาชนได้ยื่นมาครบถ้วนหรือไม, พร้อมทั้งแจงให้ทราบถึง

ระยะเวลาที'จะต้องใช้ดําเนิน
การในเรื่องนั้น

ที'เกี่ยวข้อง

ในการยื่นคํารัองหรือคํา
ขอต่อศูนย์บริการร่วมตาม มาตรา ๓๐ ให่ถือว่าเป็นการยื่นต่อส่วนราชการ

ทั้งหมดตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายหรือกฎแล้ว
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีป้ญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัตริ าชการให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก
่ ําหนดในกฎหมายหรือกฎในเรื่องใด

ให้ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องแจ้งให้ ก.พ.ร.

เพื่อดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีให้มกี ารปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามกฎหมายหรือกฎนั้นต่อไป
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มาตรา ๓๒ ให้ผูว่้ าราชการจังหวัด นาย อําเภอและปลัด

าิ่ง อําเภอ
ผเู้ ป็นหัวหน้าประจํก
อําเภอ

จัดให้ส่วนราชการทีร่ ับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือต่อเนื่องกันในจํงหวัด

อําเภอหรือกิ่งอํ๓
าอนั้น ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมไวั ณ ศาลากลางจ้ง้หวัด ทีว่ ่าการอําเภอหรือที,ว่าการกิ่งอําเภอ

หรือสถานทีอ่ ื่นตามทีเ่ ห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ และให้นํา
ความใน มาตรา ๓๐ และ มาตรา ๓๑
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

หมวด ๖
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มก
ี ารทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจําเป็น หรือ
การต่อไปหรือไม่ โดยคํานึถ
สมควรทีจ่ ะได้ดําเนิน
งึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

นโยบายของคณะรัฐมนตรี

กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน

กําหนดเวลาในการจัดให้มกี ารทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ ก.พ.ร. กําหนด

ในกรณีที,ส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ

ให้ส่วนราชการดําเนิน

หน้าที่ โครงสร้าง และ อัตรากําลังของส่วนราชการให้สอดคล้องกัน และเสนอคณะรัฐมนตรี
การปรับปรุงอํานาจ

พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดําเนินการต่อไป

ในกรณีที, ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจของรัฐทีส่ ่วนราชการใดรับผิดชอบดําเนินการอยู, สมควร

เปลี่ยน แปลง ยก เลิก หรือเพิ่มเติม ให้เสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว
การปรับปรุงภารกิจ
ให้ส่วน ราชการนั้น ดําเนิน

อํานาจ
หน้าที่ โครงสร้างและ อัตรากําลัง
ของ ส่วนราชการนั้น

ให้สอดคล้องกัน

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มกี ารยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้จัดตั้ง

่ ภ
ี ารกิจหรืออํานาจ
ส่วนราชการทีม
หน้าที่ที,มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้น อีก
เว้นแต่มก
ี ารเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารรกชการแผ่นดิน

และมีเหตุผลจําเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ

เศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาซน และโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.
มาตรา ๓๕ ส่วนราชการมีหน้าทีส
่ ํารวจตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

และประกาศ ที,อยูใ่ นความรับผิดชอบเพื่อดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

หรือประกาศขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ หรือสอดคล้องกันความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ โดยคํานึถ
งึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชน เป็นสําคัญ

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

ให้ส่วนราชการนํา
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาซน

มาประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๓๖ ในกรณีทส
ี่ ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

หรือประกาศ ทีอ่ ยูใน
่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์โนบีจจุบัน
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ไม,เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการหรือการดํารง
ชีวิตของประซาซน หรือก่อ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อ
ให้เกิดภาระ หรือความยุ่งยากต่อประซาซนเกินสมควร ให้สํานัก
ส่วน ราชการนั้นเพื่อดําเนิน
การแก่ไข

ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็วต่อไป

ในกรณีที,ส่วนราชการทีไ่ ด้รับการเสนอแนะไม,เห็นชอบด้วย กับคําเสนอแนะของสํานักงาน

คณะ กรรมการกฤษฎีกา ให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
หมวด ๗
การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัตริ าชการทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริการประชาซนหรือติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการกําหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาซน

ระยะ เวลาแล้วเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร.
และข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใด มิได้กําหนด

พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะทีส่ ามารถกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้กําหนด
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาทีล่ ่าข้นกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้อง
ปฏิบัตกิ ไ็ ด้
่ องผูบั้ งคับบัญชาทีจ่ ะต้องตรวจสอบ ให้ข้าราชการปฏิบัตงิ านให้แล้วเสร็จตามกําหนด
ให้เป็นหน้าทีข
เวลาตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประซาซน หรือจาก

ส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที,อยูใน
หน้าทีข่ องส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าทีข่ องส่วนราชการนั้นทีจ่ ะต้อง
่ อํานาจ

ถามหรือแจงการดําเนิน
ตอบคํา
การให้ทราบภายใน สิบห้าวันหรือภายในกําหนดเวลาทีก
่ ําหนดไว้ตามมาตรา ๓๗
มาตรา ๓๙ ให้ส่วนราชการจัดให้มรี ะบบเครือข่าย สารสนเทศของ

ส่วนราชการเพื่อ อํานวย

ความสะดวกให้แก,ประชาชนที,จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ

ระบบเครือข่าย สารสนเทศ ตามวรรคหนึ่ง ต้องจัด ทำในระบบเดียวกับที,กระทรวงเทคโนโลยี

ี ึ้นตามมาตรา ๔๐
สารสนเทศและการลือสารจัดให้มข
มาตรา ๔๐ เพื่อ อำนวย ความ สะดวก และ ความรวด เร็ว แก, ประชาซนใน การติดต่อ กับ
ส่วนราชการทุกแห่ง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการลือสารจัดให้มร
ี ะบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้น

ในกรณีที,ส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มรี ะบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ อาจร้องขอให้

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส์อสารดำเนินการจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้

ในการนีก้ ระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และ การลือสารจะขอให้ส่วนราชการให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร

คําใช้จ่ายและข้อมูลในการดำเนินการก็ได้

๐
380

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com

ี ฏิบัติ
มาตรา ๔๑ ในกรณีที,ส่วนราชการได้รับคํา
ร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธป
ราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือป้ญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการนั้นทีจ
่ ะด้องพิจารณาดําเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีทอี่ ยูข่ องบุคคลนั้น ไห้แจงให้บุคคลนั้น

ทราบผลการดําเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจงให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้

ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่าย สารสนเทศ มิให้เปีดเผยซื่อหรือที,อยูข
่ องผูร้ ้องเรียน

เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น

มาตรา ๔๒ เพื่อให้การปฏิบัตริ าชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว

่ อ
ี ํานาจ
ให้ส่วนราชการทีม
ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อใข้บังคับกับส่วนราชการอื่น มีหน้าทีต่ รวจสอบ
ว่ากฎ

ระเบียบ

ข้อบังคับ

หรือประกาศนั้น เป็น อุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซื้าซ้อน หรือความส่าข้า

ต่อการปฏิบัตห
ิ น้าทีข่ องส่วนราชการอื่นหรือไม่เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก่ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป

ใน กรณี ที1ได้รับการร้องเรียนหรือ เสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการอื่นใน เรื่องใด

ให้ส่วนราชการทีอ
่ อกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที,เห็นว่าการร้องเรียน

หรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ

หรือประกาศ ใหํซแื้ จง

ให้ผูร้้ องเรียน หรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้าวัน

การร้องเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจงผ่าน ก.พ.ร. ก็ได้

ในกรณีที' ก.พ.ร. เห็นว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ.ร.
่ อก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก่ไข หรือยกเลิก
แจงให้ส่วนราชการทีอ
ต่อไปโดยเร็ว

มาตรา ๔๓ การปฏิบัตริ าชการใน เรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปีดเผย เว้น แด' กรณี

มีความจําเป็น อย่างยิ่งเพื่อประโยซน้ในการรักษาความมั่น คงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประซาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้กําหนดเป็นความลับได้เท่าที,จําเป็น
มาตรา ๔๔ ส่วนราชการต้องจัดให้มก
ี ารเปีดเผยข้อมูลเกี่ยว กับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี

รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างที,จะดําเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ที่ใด้มกี ารอนุมัตใิ ห้จัดซื้อ

หรือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานทีท
การของส่วนราชการ และระบบเครือข่าย
่ ํา
สารสนเทศของส่วนราชการ ทั้งนี้ การเปีดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสิยเปรียบ

หรือความเสียหายแก,บุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ในการจัดทํา
สัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้าง

หรือข้อตกลงใน สัญญาดัง กล่าว

ี ้อความหรือข้อตกลงห้ามมิให้เปีดเผยข้อความ
ห้ามมิให้มข

เว้น แด,ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที, อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย

หรือข้อบังคับที,เกี่ยวกับการคุ้มครองความสับทางราชการ หรือในส่วนที,เป็นความสับทางการค้า

กฎ ระเบียบ
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หมวด ๘

การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มก
ี ารประเมินผลตาม มาตรา ๙ (๓) แล้ว ให้ส่วนราชการ

จัดให้มีคณะผูป้ ระเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธี้ของภารกิจ

คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประซาชนผูรั้ บบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และระยะเวลาที' ก.พ.ร.กําหนด
มาตรา ๔๖ ส่วนราชการอาจจัดให้มก
ี ารประเมินภาพรวมของผูบ้ ังคับบัญชาแต่ละระดับหรือ
หน่วยงานใน ส่วนราชการก็ได้

ทั้ง นี้ การประเมินดัง กล่าว ต้องกระทําเป็น ความลับและเป็นไปเพื่อประโยชน์

แห่งความสามัคค่ของข้าราชการ

มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล

ให้ส่วนราชการประเมินโดยคํานึถ
งึงผลการปฏิบัตงิ านเฉพาะตัวของข้าราชการผูน้ ั้นในตําแหน่ทีง,ปฏิบัติ ประโยชน์

และผลสัมฤทธิ้ทห
ี่ น่วยงานที'ข้าราชการผูน้ ั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัตงิ านของข้าราชการผูน้ ั้น

มาตรา ๔๘ ในกรณีทส
ี่ ่วนราชการใดดําเนินการให้บริการที่มคี ุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย

ที,กําหนดรวมทื้งเป็นทีพ่ ึงพอใจแก'ประชาชน ให้ ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบําเหน็คจวามชอบ
แก,ส่วนราชการ หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุง

การปฏิบัตงิ านของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.ร.

กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๙ เมื่อส่วนราชการใดได้ดําเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน และผลสัมฤทธี้

โดยไม,เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ หรือสามารถดําเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
ได้ตามหลักเกณฑ์ที' ก.พ.ร.

กําหนดให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก,

ส่วนราชการนั้น หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อนํา
ไปใช้ในการปรับปรุง

การ ปฏิบัตงิ านของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.ร.

กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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หมวด ๙

บทเบ็ดเตล็ด

มาตรา ๕๐ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ คุ้มค่าในเซิงภารกิจของรัฐ

ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนด
ให้ส่วนราชการต้องปฏิบัตก
ิ ารใดนอกเหนือจากที,กําหนดไว้

ในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งกําหนด
มาตรการอื่นเพิ่มเติมจากที,บัญญัตไิ ว้ใน มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๔๙ ก็ไต้

มาตรา ๕๑ ในกรณีที,พระราชกฤษฎีกานีก
้ ําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทํา
แผนงานในเรื่องใด

และมีกฎหมายฉบับอื่นกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทํา
แผนงานในเรื่องเดียวกันทื้งหมดหรือบางส่วน เมื่อส่วนราชการ
ใต้จัดทํา
แผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแล้วให้ถือว่า ส่วนราชการนั้นไต้จัดทํา
แผนตามพระราชกฤษฎีกานี้
ด้วยแล้ว

มาตรา ๕๒ ให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นจัดทํา
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบัานเมืองที่ดี

ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้อง มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

และการอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนทีส
่ อดคล้องกับบทบัญญัตใิ นหมวด ๕

และหมวด ๗
ให้เป็นหน้าทีข
่ องกระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

ในการจัดทํา
หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๓ ให้องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดให้มห
ี ลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดต
ี ามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้

ในกรณีที, ก.พ.ร. เห็นว่าองค์การมหาซนหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดให้มห
ี ลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง

หรือมีแตใม,สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกานี้ ให้แจง์รัฐมนตรีซึ่งมีหน้าทีกํ
่ ากับ
ดูแลองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ

เพื่อพิจารณาสั่งการให้องค์การมหาซนหรือรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินการให้ถูกต้องต่อไป
ผูรั้ บสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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* หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยทีมการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้การ
ปฏิบัตงิ านของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการแก'ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัตห
ิ น้าทีข่ องส่วนราชการนี้ ต้องใซวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองที,ดี เพื่อให้การ
บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ

เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ านที,เกินความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวย

ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการอย่างสมํ่าเสมอ
และเนื่องจาก มาตรา ๓/ ๑ แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกํไขเพิ่มเติมโดย

หลักเกณฑ์
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที, ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัตใิ ห้การกําหนด

และวิธกี ารในการปฏิบัตริ าชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและช้าราชการปฏิบัตริ าชการ เพื่อให้เกิดการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีกระทําโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๑

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิน่ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
พ.ศ. ๒๕๔๗”

ข้อ ๑๒ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พ.ศ. ๒๕๔๐

พ.ศ. ๒๕๔๑
๑
๒

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๘) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๘
(๙) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล (ฉบับที่ ๒)

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๗ ง ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
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พ.ศ. ๒๕๔๒

(๑๐) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล (ฉบับที่ ๓)

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“รองผูบ้ ริหารท้องถิน่ ” หมายความว่า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี
และรองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
“ประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา
เทศบาล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“รองประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“เลขานุการสภาท้องถิน่ ” หมายความว่า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ
สภาเทศบาล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล
และปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“ข้อบัญญัต”ิ หมายความว่า ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
“ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ” หมายความว่ า ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี แ ละ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ส�ำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต�ำบล และ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ส�ำหรับเทศบาล

๐
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ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจตีความ
วินิจฉัยปัญหา ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
เมื่อมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้ประธานสภาท้องถิน่ เป็นผูว้ นิ จิ ฉัยและใช้บงั คับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิน่ น�ำข้อโต้แย้งทีเ่ กิดขึน้
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เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ค�ำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้น และ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ส�ำหรับองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลให้เสนอต่อนายอ�ำเภอเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย ค�ำวินจิ ฉัยของนายอ�ำเภอให้ใช้บงั คับได้เฉพาะในการประชุม
คราวนั้น และให้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
หมวด ๑
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการสภาท้องถิ่น
ข้อ ๖ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจ�ำนวนแล้ว ผู้ว่าราชการ
จังหวัดส�ำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล นายอ�ำเภอส�ำหรับองค์การบริหารส่วนต�ำบล ต้องก�ำหนด
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นก�ำหนด
ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส�ำหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ�ำเภอส�ำหรับองค์การบริหารส่วนต�ำบล เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุ
มากทีส่ ดุ ซึง่ อยูใ่ นทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ คราวนัน้ เป็นประธานสภาท้องถิน่ ชัว่ คราว หากสมาชิกสภาท้องถิน่ ผูม้ อี ายุ
มากทีส่ ดุ ไม่รบั เป็นประธานสภาท้องถิน่ ชัว่ คราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิน่ ผูม้ อี ายุมากทีส่ ดุ รองลงมาตามล�ำดับ
ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
น�ำสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด และด�ำเนินการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่น๓
ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้วิธีจับสลาก
วิธีจับสลากเลือกประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส�ำหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเทศบาล นายอ�ำเภอส�ำหรับองค์การบริหารส่วนต�ำบล ด�ำเนินการให้คนที่มีอายุสูงสุดเท่ากัน
ตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ�ำเภอจับสลาก ว่าคนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดท�ำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน
มีจ�ำนวนเท่ากับจ�ำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้เป็นประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว”
ข้อ ๘๔ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว
ชื่อที่เสนอไม่จ�ำกัดจ�ำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและ
๓
๔

ข้อ ๗ วรรคหนึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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ชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี
จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น�ำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด�ำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน
เสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็น
ผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท�ำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ�ำนวนเท่ากับจ�ำนวนผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”
ข้อ ๙๕ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี ด�ำเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
แล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ในครั้งนั้นต่อไป
ข้อ ๑๐ ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ส�ำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมือ่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเลือกประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้ว
(๒) ส�ำหรับเทศบาล เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำ� สั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล
(๓) ส�ำหรับองค์การบริหารส่วนต�ำบล เมื่อนายอ�ำเภอมีค�ำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล
ข้อ ๑๑ เมือ่ มีประธานสภาท้องถิน่ แล้ว ให้สภาท้องถิน่ เลือกรองประธานสภาท้องถิน่ เลขานุการ
สภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน�ำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
(๑) ส�ำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก�ำหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ�ำปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ�ำปีสมัยแรกของปีถัดไป
(๒) ส�ำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก�ำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ�ำปีแต่ละสมัย
ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำ� หนดกี่วัน กับให้ก�ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ�ำปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีก�ำหนดกี่วัน
(๓) ส�ำหรับองค์การบริหารส่วนต�ำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลก�ำหนดว่าปีนั้นจะมี
สมัยประชุมสามัญประจ�ำปีกสี่ มัย แต่ละสมัยในปีนนั้ จะเริม่ เมือ่ ใด แต่ละสมัยในปีนนั้ มีกำ� หนดกีว่ นั กับให้กำ� หนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ�ำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำ� หนดกี่วัน
การก� ำหนดสมัยประชุม และวั น ประชุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามที่ กฎหมายว่ า ด้ วยองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นก�ำหนด
๕
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ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ส�ำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ�ำเภอส�ำหรับองค์การบริหารส่วนต�ำบล ภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันเลือก๖
ข้อ ๑๒๗ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น�ำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีทกี่ ฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก�ำหนดให้สภาท้องถิน่ ใดมีรองประธานสภา
ท้องถิน่ ได้มากกว่าหนึง่ คน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิน่ คนทีห่ นึง่ ก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิน่
ในล�ำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ�ำนวนที่พึงมี

พ้นจากต�ำแหน่ง

ข้อ ๑๓๘ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น�ำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิน่ รองประธานสภาท้องถิน่ หรือเลขานุการสภาท้องถิน่
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต�ำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
ข้อ ๑๕๙ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิน่ ให้สภาท้องถิน่ เลือกประธานสภาท้องถิน่ รองประธานสภาท้องถิน่
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต�ำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
(๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต�ำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต�ำแหน่งว่างลง
(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิน่ ให้สภาท้องถิน่ เลือกเลขานุการสภาท้องถิน่ แทนต�ำแหน่งทีว่ า่ ง
ในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ต�ำแหน่งว่างลง
ให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น และเป็น
ผู้ด�ำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส�ำหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ�ำเภอส�ำหรับองค์การบริหารส่วนต�ำบล ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันเลือก และให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดส�ำหรับเทศบาล หรือนายอ�ำเภอส�ำหรับองค์การบริหารส่วนต�ำบล แล้วแต่กรณี
แต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก�ำหนด
(๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือ
คัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
๖

ข้อ ๑๑ วรรคสาม แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๘
ข้อ ๑๓ วรรคหนึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๙
ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๗
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(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
(๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก
(๖) อ�ำนาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก�ำหนดไว้ หรือตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๑๗๑๐ รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย
ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้น�ำความ
ในข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน ให้รองประธานสภาท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามล�ำดับ
ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิน่ เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น
ส� ำ หรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล พนั ก งานหรื อ ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง
ให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลเท่านั้น
ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค�ำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
(๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท�ำระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
(๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
(๕) จัดท�ำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
(๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิน่ แต่จะเปิดเผยได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั อนุญาต
จากประธานสภาท้องถิ่น
(๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท�ำกิจการอื่นตามที่ประธานสภาท้องถิ่น
มอบหมาย
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ
หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะ
๑๐
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ในการประชุมคราวนั้นโดยให้น�ำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
การลงคะแนนเลือกให้กระท�ำด้วยวิธีการยกมือ๑๑
หมวด ๒
การประชุม
ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่น
มี ๒ ประเภท คือ
(๑) การประชุมสามัญ
(๒) การประชุมวิสามัญ
ข้อ ๒๑ การก�ำหนดจ�ำนวนสมัยประชุมสามัญประจ�ำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ�ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ�ำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ�ำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน�ำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ�ำปี
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำ� ความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท�ำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�ำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่ไม่ได้ก�ำหนดสมัยประชุมสามัญประจ�ำปีไว้ หรือไม่ได้ก�ำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจ�ำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ�ำปี หรือวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ�ำปีที่ก�ำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน�ำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ�ำปีอื่น
หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�ำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ก่อนก�ำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งก�ำหนด
เปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านัน้ ก็ได้ แต่ไม่ให้นอ้ ยกว่ายีส่ บิ สีช่ วั่ โมงก่อนก�ำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม
โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย
ข้อ ๒๓ การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนัน้ ให้ทำ� เป็นหนังสือ หรือจะบอกนัดในทีป่ ระชุม
สภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มาประชุมในเวลานั้นให้ทราบ
ล่วงหน้าด้วย โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วน
จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม และแจ้งให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วย
การประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการนัดประชุม ไม่ให้ถือว่าเป็นการประชุมของสภาท้องถิ่น
๑๑
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ข้อ ๒๔ ให้ ส่ง ระเบี ย บวาระการประชุ ม ไปพร้ อ มกั บ การเรี ย กประชุ ม ตามข้ อ ๒๒ หรื อ
การนัดประชุมตามข้อ ๒๓ เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นทราบในขณะเปิดประชุมก็ได้
ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ก�ำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และ
เรื่องที่จะน�ำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการส�ำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่
สภาท้องถิ่นก�ำหนด
ข้อ ๒๕ เมื่อถึงก�ำหนดเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม ให้เลขานุการ
สภาท้องถิ่นให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม
เมือ่ ได้มสี ญ
ั ญาณให้เข้าประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ รีบเข้านัง่ ตามทีซ่ งึ่ ได้จดั ไว้เป็นสัดส่วน
แยกต่างหากจากที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจดูว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดไม่ได้ลงชื่อไว้ แต่ได้เข้าร่วมประชุมถือว่ามาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น
สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูใ้ ดทีม่ าลงชือ่ ไว้แล้ว แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ไม่ให้
นับเป็นองค์ประชุมส�ำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้น และให้ถือว่าขาดประชุมสภาท้องถิ่น
เมื่อถึงก�ำหนดเวลานัดประชุมแล้ว สมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมและ
พ้นก�ำหนดเวลานัดประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง ก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งเลื่อนการประชุม และให้ถือว่าสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ขาดประชุมสภาท้องถิ่น
การแจ้งเลื่อนการประชุมนั้น ให้นำ� ความในข้อ ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๖๑๒ เมื่อถึงก�ำหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้ว
แต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูม้ อี ายุมากทีส่ ดุ ซึง่ อยูใ่ นทีป่ ระชุมคราวนัน้ เป็นประธานทีป่ ระชุมชัว่ คราว
เพือ่ ด�ำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิน่ เลือกกันเองเป็นประธานทีป่ ระชุมคราวนัน้ โดยให้เสนอชือ่ และลงคะแนน
ด้วยวิธียกมือ ถ้าในระหว่างการเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เข้ามา
ในทีป่ ระชุมและยอมปฏิบตั หิ น้าที่ ก็ให้ระงับการเลือกนัน้ เสีย หรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผไู้ ด้รบั เลือกเป็นอันพ้นหน้าที่
และน�ำความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ส�ำหรับการประชุมนั้น และให้ด�ำเนินการ
เลือกประธานที่ประชุมชั่วคราวตามวรรคหนึ่งเพื่อด�ำเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น
ข้อ ๒๗๑๓ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดล�ำดับดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
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(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทู้ถาม
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่
(๖) เรื่องอื่น ๆ
ในกรณีทป่ี ระธานสภาท้องถิน่ เห็นว่าเรือ่ งใดเป็นเรือ่ งด่วน จะจัดไว้ในล�ำดับใดของระเบียบวาระ
การประชุมก็ได้ แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้
ข้อ ๒๘ ให้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลง
เป็นอย่างอื่นในคราวประชุมนั้น
ข้อ ๒๙ ประธานสภาท้องถิ่นจะสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่นก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่
เป็นกรณีสภาท้องถิ่นเกิดอลเวงตามข้อ ๑๒๑
ถ้าประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีตามข้อ ๑๒๑
โดยต่อเนื่องกันสมาชิกสภาท้องถิ่นจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอยู่ในที่ประชุม
เห็นว่าสมควรให้เปิดประชุมต่อไป ก็ให้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนัน้ ต่อไปจนกว่าจะหมด
ระเบียบวาระการประชุมโดยให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธานที่ประชุม
ถ้ารองประธานสภาท้องถิ่นไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
เลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น ทั้งนี้ ให้น�ำความในข้อ ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วาระการประชุมที่ยังไม่ได้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากประธาน
สภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมตามวรรคหนึ่ง หรือปิดประชุมตามวรรคสองแต่ไม่ได้มีการด�ำเนินการประชุมต่อ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดวาระการประชุมนั้น เข้าระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งต่อไป
ชั่วคราวก็ได้

ข้อ ๓๐ ถ้าประธานสภาท้องถิน่ เห็นเป็นการสมควรจะสัง่ ให้หยุดพักการประชุมสภาท้องถิน่ ไว้

ข้อ ๓๑ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวน
สมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้มีการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมใด ให้ประธานสภาท้องถิ่นด�ำเนินการ
ประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมนั้น โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุม การประชุมเช่นนี้ให้ประธานสภาท้องถิ่น
สั่งผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมนั้นออกจากที่ประชุมจนพ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้
การร้องขอให้มีการประชุมลับตามวรรคหนึ่ง อาจท�ำเป็นหนังสือหรือเสนอด้วยวาจาก็ได้
ข้อ ๓๒ การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่น
เนื่องจากเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระท�ำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือเรื่องที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดตามความในหมวด ๙ แห่งระเบียบนี้ให้ประชุมลับ เว้นแต่สมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย
กฎหมาย
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ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิน่ ทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้ตรวจสอบ แล้วให้ท�ำส�ำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น
การแก้ไขถ้อยค�ำในรายงานการประชุมให้กระท�ำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาท้องถิน่ ทุกครัง้ อย่างน้อยจะต้องมีรายชือ่ สมาชิกสภาท้องถิน่ ทีม่ าประชุม
ลาประชุม และขาดประชุม
ให้เลขานุการสภาท้องถิน่ ปิดประกาศรายงานการประชุมทีส่ ภาท้องถิน่ มีมติรบั รองแล้วในทีเ่ ปิดเผย
ณ ส�ำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
ข้อความใด ๆ อันเกีย่ วกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำ� คัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ
ข้อ ๓๔ เมือ่ สภาท้องถิน่ ได้รบั รองรายงานการประชุมครัง้ ใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิน่ ลงชือ่
ในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมทีส่ ภาท้องถิน่ ยังไม่ได้รบั รอง หรือรายงานการประชุมทีส่ ภาท้องถิน่ ได้รบั รองแล้วแต่ประธาน
สภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น
ให้ผทู้ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่งเลขานุการสภาท้องถิน่ ณ วันทีม่ เี หตุดงั กล่าวบันทึกเหตุการณ์นนั้ ไว้ทา้ ยรายงานการประชุม
ดังกล่าว และให้ผู้ที่ดำ� รงต�ำแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมครั้งนั้นเป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรอง
รายงานการประชุมนัน้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุ ถ้าไม่รบั รองภายในเวลาดังกล่าวให้ถอื ว่าได้รบั รองรายงาน
การประชุมนั้นแล้ว๑๔
ข้อ ๓๕ รายงานการประชุมลับจะเปิดเผยได้เพียงใดหรือไม่ ให้เป็นไปตามมติของสภาท้องถิน่
ข้อ ๓๖ การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ด�ำเนินการดังนี้
(๑) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมือ่ เห็นว่าเป็นการจ�ำเป็น
เพือ่ ประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมวิสามัญได้
หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสาม
ของจ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่อาจท�ำค�ำร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญได้
ในกรณีทนี่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท�ำค�ำร้องขอ
ให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันได้รับค�ำร้อง

๑๔
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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยประชุมวิสามัญให้มีก�ำหนดเจ็ดวัน แต่ถ้า
จะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
หนึง่ ในสามของจ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าทีม่ อี ยูแ่ ละให้ขยายออกไปได้อกี ไม่เกินเจ็ดวัน
(๒) กรณีเทศบาล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์
แห่งเทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในต�ำแหน่งอาจท�ำค�ำร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุม
วิสามัญ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควรก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญ
ให้มีก�ำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
(๓) กรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมือ่ เห็นว่าเป็นการจ�ำเป็น
เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนต�ำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลที่อยู่ในต�ำแหน่งอาจท�ำค�ำร้องยื่นต่อนายอ�ำเภอขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควร
ก็ให้นายอ�ำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้ก�ำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ�ำเภอ
ให้นำ� วิธีการประชุมสามัญตามระเบียบนี้มาใช้บังคับกับการประชุมวิสามัญด้วย
ส�ำหรับวิธกี ารขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบลให้นำ�
วิธีการขอเปิดวิสามัญตาม (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
ญัตติ
ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่าง คือ
(๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ข้อ ๓๘๑๕ ญัตติทงั้ หลายต้องท�ำเป็นหนังสือยืน่ ต่อประธานสภาท้องถิน่ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ไม่นอ้ ยกว่าห้าวันและมีสมาชิกสภาท้องถิน่ รับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิน่ นัน้ มีสมาชิกสภาท้องถิน่
เหลืออยูน่ อ้ ยกว่าแปดคนให้มสี มาชิกสภาท้องถิน่ รับรองหนึง่ คน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนีก้ ำ� หนดวิธกี าร
เสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่น
การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค�ำรับรองของผู้บริหารท้องถิ่น
ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง
ญัตติดงั ต่อไปนีอ้ าจเสนอด้วยวาจาในทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ได้ โดยให้นำ� ความในข้อ ๓๙ มาใช้บงั คับ
(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม
๑๕

ข้อ ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎหมาย
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(๒) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕
(๕) ญัตติตามข้อ ๔๑
(๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมคราวนั้น
ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น�ำความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท�ำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
ภายในก�ำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น
กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่งได้ ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และให้แจ้งเหตุจ�ำเป็นนั้นต่อสภาท้องถิ่น
ในสมัยประชุมนั้น
ญัตติทบี่ รรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว หากสภาท้องถิน่ ไม่ได้พจิ ารณาในสมัยประชุมนัน้
หรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้เป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติร่างข้อบัญญัติให้บรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมในสมัยประชุมถัดไป๑๖
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔๑ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นก�ำลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอื่น นอกจากญัตติ

(๑) ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
(๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามหมวด ๘
(๓) ขอให้ลงมติ
(๔) ขอให้แยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ
(๕) ขอให้ปิดอภิปราย
(๖) ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป
(๗) ขอให้เลื่อนการปรึกษา
(๘) ขอให้ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาใช้อำ� นาจตามข้อ ๑๑๙ ข้อ ๑๒๐ หรือข้อ ๑๒๑
(๙) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายให้อ�ำนาจไว้
(๑๐) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ถ้าที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้ยกเรื่องอื่นขึ้น
ปรึกษา ญัตติเดิมเป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติเกี่ยวด้วยกับข้อบัญญัติ
ของตน
๑๖
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ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้
(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ
(๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ
การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี๑๗
้
เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ให้ส่งส�ำเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน
แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนก�ำหนดเวลานัดประชุม ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่ไม่มีค�ำรับรองของ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ให้ประธานสภาท้องถิน่ ส่งร่างข้อบัญญัตดิ งั กล่าวไปยังผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพือ่ พิจารณาให้คำ� รับรอง
หากผูบ้ ริหารท้องถิน่ ไม่แจ้งผลการพิจารณาให้คำ� รับรองให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอทราบโดยเร็ว๑๘
ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ ได้ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ชัว่ คราว ต้องน�ำเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นชั่วคราวนั้นเข้าระเบียบวาระก่อนร่างข้อบัญญัติอื่น
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔๔ ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความว่า ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลีย่ นแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกีย่ วกับภาษีอากร
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) การกู้เงิน การค�้ำประกัน หรือการใช้เงินกู้
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
(๕) การจ้างและการพัสดุ
ในกรณีที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีค�ำรับรอง
ของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย ค�ำวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สุด
การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔ ว่าด้วยงบประมาณ
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ�ำนวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
ที่สอง ให้ก�ำหนดระยะเวลาเสนอค�ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
๑๗
๑๘

ข้อ ๔๓ วรรคสอง แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔๓ วรรคสาม แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎหมาย
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ข้อ ๔๖ ค�ำอนุมัติหรือไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ให้ท�ำเป็นร่างข้อบัญญัติอนุมัติ
ให้ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราว
การพิจารณาร่างข้อบัญญัตติ ามวรรคหนึง่ ให้ดำ� เนินการเช่นเดียวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรา่ งข้อบัญญัตวิ าระทีห่ นึง่ ให้ทปี่ ระชุมสภาท้องถิน่ ปรึกษาในหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ข้อ ๔๘ ในกรณีทสี่ ภาท้องถิน่ มีมติไม่รบั หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณ ให้ประธานสภา
ท้องถิน่ น�ำปรึกษาในทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ เพือ่ เลือกสมาชิกสภาท้องถิน่ เป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติ
ตามจ�ำนวนทีก่ ฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ก�ำหนด โดยให้นำ� วิธกี ารเลือกในข้อ ๑๒
แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อ
กรรมการหาข้อยุตฝิ า่ ยสภาท้องถิน่ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผูว้ า่ ราชการจังหวัดทราบ
กรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลให้แจ้งนายอ�ำเภอทราบ ทัง้ นี้ ให้ดำ� เนินการภายในสามวันนับแต่วนั ทีส่ ภาท้องถิน่
มีมติไม่รับหลักการ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นท�ำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ
ร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณทีผ่ า่ นการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุตติ ามวรรคหนึง่ ให้สภา
ท้องถิ่นน�ำเข้าพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม ตามล�ำดับ๑๙
ข้อ ๔๙ ญัตติรา่ งข้อบัญญัตทิ สี่ ภาท้องถิน่ ลงมติรบั หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก�ำหนดระยะเวลาเสนอค�ำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอค�ำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูใ้ ดเห็นควรจะแก้ไขเพิม่ เติมร่างข้อบัญญัตกิ ใ็ ห้เสนอค�ำแปรญัตติลว่ งหน้าเป็นหนังสือ โดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีทสี่ มาชิกสภาท้องถิน่ เป็นผูแ้ ปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
การเสนอค�ำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติ
อาจเสนอค�ำแปรญัตติด้วยวาจาได้

๑๙
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ข้อ ๕๐ เมื่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ พิ จ ารณาแล้ ว จะต้ อ งเสนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ นั้ น
ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค�ำแปรญัตติดว้ ย และให้ประธานสภาท้องถิน่ ส่งรายงานนัน้ แก่สมาชิกสภาท้องถิน่
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิน่ ด้วย เพือ่ แถลงประกอบรายงานหรือชีแ้ จง
ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล�ำดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค�ำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้าข้อความในข้อใดทีไ่ ด้มมี ติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส�ำคัญ ทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่
จะลงมติให้สง่ ปัญหานัน้ ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพจิ ารณาใหม่เฉพาะทีข่ ดั แย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มี
การแปรญัตติในเรือ่ งใหม่ขนึ้ อีก ในกรณีทมี่ มี ติสง่ ปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพจิ ารณาใหม่ดงั กล่าวแล้ว
การพิจารณาเฉพาะข้อนัน้ ๆ เป็นอันระงับไว้กอ่ น แต่ถา้ ไม่เป็นการขัดข้องทีจ่ ะพิจารณาข้ออืน่ ๆ ต่อไป สภาท้องถิน่
อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึน้ ในการพิจารณารวดเดียว ทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่
จะลงมติให้ดำ� เนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตามความ
ในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
เว้นแต่กฎหมายจะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ห้ามเสนอญัตติรา่ งข้อบัญญัตทิ มี่ หี ลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัตทิ ตี่ กไปตามวรรคหนึง่
ในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม
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ข้อ ๕๔ ญัตติขอให้สภาท้องถิ่นมีมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจาก
มีความประพฤติในทางทีจ่ ะน�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสีย หรือกระท�ำการอันเสือ่ มเสียประโยชน์ของสภาท้องถิน่ หรือ
ก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ให้ยื่นเป็นหนังสือล่วงหน้าและ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื่อเสนอจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกยื่นญัตติให้สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจาก
ต�ำแหน่งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสองวันก่อนวันประชุมพิจารณาญัตติดงั กล่าว เพือ่ เตรียมหลักฐานชีแ้ จง
ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นการพ้นวิสยั ไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ ให้ประธานสภาท้องถิน่ บันทึกเหตุผลไว้เป็นหนังสือ
และน�ำแจ้งที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อทราบก็เป็นการเพียงพอแล้ว
ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือค�ำแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ
ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกัน
เสนอญัตติจะกระท�ำเมือ่ ใดก็ได้ เว้นแต่ญตั ตินนั้ ได้จดั เข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รบั ความยินยอมจากทีป่ ระชุม
สภาท้องถิน่ หรือค�ำแปรญัตติในชัน้ คณะกรรมการแปรญัตติตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ
ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ หรือค�ำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ใน
บังคับของวรรคหนึ่ง
ข้อ ๕๖ ญัตติหรือค�ำแปรญัตติใดทีถ่ งึ วาระพิจารณาในทีป่ ระชุมแล้ว ถ้าผูเ้ สนอหรือผูแ้ ปรญัตติ
ไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น
ถ้าผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็นผูเ้ สนอญัตติหรือผูแ้ ปรญัตติตามวรรคหนึง่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ อาจมอบหมาย
เป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง
หรือแถลงแทนก็ได้
ในกรณีทรี่ าษฎรเป็นผูเ้ สนอญัตติรา่ งข้อบัญญัตติ ามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชือ่ เสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ ให้ประธานสภาท้องถิน่ แจ้งผูแ้ ทนของผูเ้ ข้าชือ่ ไม่เกินสามคนให้เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิน่ เพือ่ อภิปราย
ชี้แจงหรือแถลงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัตินั้นทุกครั้ง๒๐
ข้อ ๕๗ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นครบวาระหรือมีการยุบสภา ญัตติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ยังไม่ได้พิจารณาหรือพิจารณาแล้วยังไม่เสร็จ ให้เป็นอันตกไป
หมวด ๔
งบประมาณ
ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและ
วิธีการภายในระยะเวลาที่กำ� หนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
๒๐
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ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท�ำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือ
การขอลดจ�ำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ�ำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
ค�ำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลา
ที่สภาท้องถิ่นก�ำหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึน้ ใหม่ หรือเพิม่ เติมรายจ่าย หรือเปลีย่ นแปลงความประสงค์
ของจ�ำนวนเงินทีข่ ออนุมตั จิ า่ ย เว้นแต่จะได้รบั ค�ำรับรองจากผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือค�ำแปรญัตตินนั้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่
เป็นผู้แปรญัตติ

ผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ�ำนวนเงินซึง่ มีขอ้ ผูกพันอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็น

ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย
เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่
ในที่ประชุม
หมวด ๕
การอภิปราย
ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูใ้ ดประสงค์จะกล่าวถ้อยค�ำใดต่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ให้ยกมือขึน้
พ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้
และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น
ประธานสภาท้องถิน่ ต้องให้โอกาสแก่ผเู้ สนอญัตติหรือผูแ้ ปรญัตติอภิปรายก่อน แต่ถา้ มีผเู้ สนอ
ญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน
ข้ อ ๖๔ เมื่ อ ผู ้ เ สนอหรื อ ผู ้ แ ปรญั ต ติ ไ ด้ อ ภิ ป รายแล้ ว ถ้ า มี ผู ้ ใ ดค้ า นก็ ใ ห้ ผู ้ นั้ น อภิ ป ราย
เมื่อผู้คัดค้านอภิปรายแล้ว ถ้าผู้ใดจะสนับสนุนผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติก็ให้ผู้นั้นอภิปรายและประธานสภา
ท้องถิ่นต้องให้อภิปรายสลับกันไป
ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีผู้ประสงค์จะอภิปรายอยู่
ให้ประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ประสงค์อภิปรายนั้นอภิปรายต่อเนื่องกันได้
เมื่อได้อนุญาตให้อภิปรายซ้อนไปคนหนึ่งแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นถามว่า ผู้ใดจะอภิปราย
ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปราย แล้วด�ำเนินการให้อภิปรายสลับกันต่อไป
ถ้าไม่มีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายต่อเนื่องไปได้
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ถ้ามีผู้ยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตให้ผู้ใดอภิปรายก่อนก็ได้
แต่ให้ค�ำนึงถึงผู้เสนอ ผู้รับรองและผู้ที่ยังไม่ได้อภิปรายด้วย
ข้อ ๖๕ ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามี แต่ประธาน
สภาท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าควรจะ
ปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ ๗๒
เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
ข้อ ๖๖ เมือ่ ประธานสภาท้องถิน่ เตือนสมาชิกสภาท้องถิน่ ให้รกั ษาระเบียบการประชุม สมาชิก
สภาท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามทันที
ข้อ ๖๗ ถ้าประธานสภาท้องถิน่ พิจารณาเห็นว่า ผูใ้ ดใช้เวลาอภิปรายครัง้ ใดเกินสมควรแก่เรือ่ ง
และยังมีผู้อื่นประสงค์จะอภิปรายต่อไปอีก ประธานสภาท้องถิ่นอาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายเสียก็ได้เมื่อได้
อภิปรายมาครบสิบนาทีแล้ว
ข้อ ๖๘ สมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องอภิปรายเฉพาะเรื่องที่ก�ำลังปรึกษากันอยู่เท่านั้น จะกล่าว
ข้อความซ�้ำหรือนอกประเด็นและจะใช้ถ้อยค�ำหยาบคาย ใส่ร้าย เสียดสีผู้ใดไม่ได้ หรือกล่าวถึงชื่อบุคคลใดๆ
เว้นแต่กรณีจำ� เป็น
ห้ามไม่ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นน�ำเอกสารใดๆ มาอ่านให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นฟัง เว้นแต่กรณี
จ�ำเป็นและห้ามไม่ให้นำ� วัตถุใด ๆ เข้ามาแสดงในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาต
ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องอื่นใดอันเป็นที่เสียหาย อาจยืนและยกมือขึ้น
พ้นศีรษะ ณ ที่ของตนเพื่อเป็นการขออนุญาต เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาตแล้วจึงให้กล่าวแก้หรือชี้แจง
ข้อเท็จจริงได้
ข้อ ๖๙ ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส�ำคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือประโยชน์สำ� คัญของทางราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นไม่ให้
น�ำมาอภิปรายหรือเปิดเผย แต่ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นไม่ให้น�ำมาอภิปรายหรือ
เปิดเผย ต้องมีผู้รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และให้ด�ำเนินการตามมติของสภาท้องถิ่น
ข้อ ๗๐ เมื่อเห็นว่ามีผู้กระท�ำผิดระเบียบการประชุมในหมวดนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจยืน
และยกมือขึน้ พ้นศีรษะ เพือ่ ร้องขอต่อประธานสภาท้องถิน่ ให้รกั ษาระเบียบการประชุมได้ ให้ประธานสภาท้องถิน่
เป็นผู้วินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนระเบียบหรือไม่
ค�ำวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในข้อที่ว่ามีผู้กระท�ำผิดระเบียบการประชุมตามวรรคหนึ่ง
หรือไม่เป็นเด็ดขาด ห้ามไม่ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอภิปรายในเรื่องนี้ต่อไป
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ข้อ ๗๑ ขณะอภิปรายอยูน่ นั้ ถ้าประธานสภาท้องถิน่ ยืนขึน้ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูก้ ำ� ลังอภิปราย
หรือจะขออภิปรายต้องระงับการอภิปรายของตนไว้แล้วนั่งลงทันที และสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหลายซึ่งอยู่ใน
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สภาท้
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การลงมติ
หมวด
หมวด
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ข้อ ๗๗ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งท�ำหน้าที่ประธานที่ประชุม หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้ท�ำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๙ วรรคสาม มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องลงมาจากที่นั่งประธานสภาท้องถิ่นก็ได้
ข้อ ๗๘ ล�ำดับการลงมตินนั้ ให้ลงมติในญัตติสดุ ท้ายก่อน แล้วย้อนเป็นล�ำดับไปตามญัตติตน้
แต่ความความผิดพลาดของการเรียงล�ำดับดังกล่าวมานี้ไม่เป็นเหตุให้มติที่ได้ลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จ
แล้วนั้นเสียไป
มติในกรณีนี้ให้ถือเอาคะแนนเสียงมากที่สุดของญัตติแต่ละญัตติที่ลงมติตามล�ำดับนั้น
ข้อ ๗๙ ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก ประธานสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อาจแยกประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอนๆ ไปก็ได้
ข้อ ๘๐ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นถามที่ประชุมสภาท้องถิ่นว่า ในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้นจะมีผู้ใด
เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย
ข้อ ๘๑ เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นต้องประกาศคะแนนเสียง
ให้ทปี่ ระชุมสภาท้องถิน่ ทราบทันที ถ้าเรือ่ งใดกฎหมายบัญญัตวิ า่ ต้องมีคะแนนเสียงถึงจ�ำนวนเท่าใดเป็นพิเศษแล้ว
ก็ให้ประกาศด้วยว่าได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามจ�ำนวนที่กฎหมายก�ำหนดไว้หรือไม่ด้วย
ข้อ ๘๒ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ขณะที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เริ่มลงคะแนนเสียงแล้ว
(๑) ในกรณีลงคะแนนเปิดเผย สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ร่วมกับฝ่ายที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จได้ แต่จะออกเสียงลงคะแนนร่วมกับฝ่ายนับคะแนนเสร็จแล้วไม่ได้
(๒) ในกรณีลงคะแนนลับ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ก่อนที่
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้นับคะแนนเสียง
ข้อ ๘๓ การลงมติในกรณีทสี่ มาชิกสภาท้องถิน่ ถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทางทีจ่ ะน�ำมา
ซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระท�ำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ นเป็นสมาชิกอยู่ ให้ทปี่ ระชุมสภาท้องถิน่ ลงมติแต่เพียงว่าควรให้ผถู้ กู กล่าวหานัน้
ขาดจากสมาชิกภาพหรือไม่ การลงมติดังกล่าวนี้ให้ออกเสียงลงคะแนนลับและต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ�ำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกกล่าวหาผู้ใดขาดจากสมาชิกภาพให้ประธาน
สภาท้องถิ่นแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นทราบโดยเร็ว แต่ไม่ให้เกินสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นได้ลงมติ
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ข้อ ๘๔ ในการนับคะแนนเสียงครัง้ ใด ถ้าสมาชิกสภาท้องถิน่ ซึง่ มีผรู้ บั รองไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้า
ของจ�ำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่หรือผู้บริหารท้องถิ่น เชื่อว่ามีการนับคะแนนเสียงผิดมีสิทธิร้องขอให้
นับคะแนนเสียงใหม่ได้อกี ครัง้ หนึง่ โดยสามารถร้องขอด้วยวาจาให้ประธานทีป่ ระชุมจัดให้มกี ารนับคะแนนเสียงใหม่
การร้องขอให้นบั คะแนนเสียงใหม่ให้กระท�ำได้เพียงครัง้ เดียว และต้องด�ำเนินการก่อนเริม่ เข้าสู่
วาระการประชุมถัดไป
การนับคะแนนเสียงใหม่ตามวรรคหนึ่ง กรณีที่เป็นการลงคะแนนเสียงเปิดเผย ให้ประธาน
ที่ประชุมจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ โดยใช้วิธีเรียกชื่อลงคะแนนตามข้อ ๗๔ (๓)
ข้อ ๘๕ ในการลงมติครั้งใด เมื่อนับคะแนนเสียงแล้วปรากฏว่าคะแนนเสียงรวมกันทั้งหมด
มีจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุมในคราวนั้น ให้ท�ำการลงมติใหม่โดยใช้วิธีเรียกชื่อ
ลงคะแนนตามข้อ ๗๔ (๓)
ข้อ ๘๖ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงคะแนนเปิดเผย หรือออกเสียง
ลงคะแนนลับ ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด และประธาน
ที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้
หมวด ๗
กระทู้ถาม
ข้อ ๘๗ กระทู้ถาม คือ ค�ำถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่น
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๘๘ กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ
(๑) กระทู้ถามทั่วไป
(๒) กระทู้ถามด่วน
ข้อ ๘๙ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค�ำถามและซักถามได้แต่เพียงผู้เดียว
การตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๙๐ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย
(๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก
(๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป
(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค�ำถามซ�้ำกับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน
(๕) เพื่อให้ออกความเห็น
กฎหมาย
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(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย
(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส�ำคัญ
(๘) เพื่อทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ
กระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม ห้ามประธาน
สภาท้องถิน่ บรรจุกระทูถ้ ามทีม่ ลี กั ษณะตามวรรคหนึง่ เข้าระเบียบวาระการประชุม และเมือ่ ประธานสภาท้องถิน่
วินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป ค�ำวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่น
ในเรื่องนี้ให้เป็นที่สุด
ข้อ ๙๑ กระทู้ถามซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๐ (๓) (๔) นั้น จะตั้งถามขึ้นใหม่ได้ในเมื่อมีสาระ
ส�ำคัญต่างกัน หรือเหตุการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทู้ถามครั้งก่อน
ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยมี
ข้อความเป็นค�ำถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผ้ตู ั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง
แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจ�ำเป็นจะต้องมีค�ำชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยก
เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
ค�ำถาม ข้อเท็จจริง ตลอดจนค�ำชี้แจงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ�ำ้ ซาก หรือมีลักษณะ
เป็นการอภิปราย
ข้อ ๙๓ การตั้งกระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส�ำคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรีบชี้แจงหรือด�ำเนินการ
โดยทันที
ในกรณีที่สงสัย ให้เป็นอ�ำนาจของประธานสภาท้องถิ่นที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามนั้น เป็นกระทู้
ถามทั่วไปหรือกระทู้ถามด่วน
ข้อ ๙๔ กระทู้ถามด่วน ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยมีหัวข้อ
เรือ่ งทีจ่ ะตัง้ กระทูถ้ าม ให้ประธานสภาท้องถิน่ รีบจัดส่งกระทูถ้ ามนัน้ ไปยังผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพือ่ เตรียมตอบและ
ให้แจ้งไปด้วยว่าได้กำ� หนดจะให้ผตู้ งั้ กระทูถ้ าม ถามกระทูเ้ รือ่ งนัน้ ในการประชุมครัง้ ใด การก�ำหนดเวลาดังกล่าวนัน้
ให้ประธานสภาท้องถิ่นค�ำนึงถึงความส�ำคัญของเหตุการณ์และความสนใจของประชาชน
ข้อ ๙๕ กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
เตรียมตอบและให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น
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ถ้ามีกระทู้ถามด่วน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามก่อนตามล�ำดับความเร่งด่วนของ
กระทู้ถามด่วน ในการถามไม่ให้ชี้แจงหรืออ่านค�ำชี้แจงประกอบ
ข้อ ๙๗ ผูต้ งั้ กระทูถ้ ามมีสทิ ธิถอนกระทูถ้ ามของตนเมือ่ ใดก็ได้ เมือ่ ถอนกระทูถ้ ามแล้ว ให้ประธาน
สภาท้องถิ่นจ�ำหน่ายกระทู้ถามนั้น และห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นยื่นกระทู้ถามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก
เมือ่ ถึงระเบียบวาระส�ำหรับกระทูถ้ าม ถ้าผูต้ งั้ กระทูถ้ ามไม่ถามหรือไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่
ให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้น
ถ้าสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป
ข้อ ๙๘ เมือ่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ได้ตอบกระทูถ้ ามแล้ว ผูต้ งั้ กระทูถ้ ามมีสทิ ธิซกั ถามได้อกี สามครัง้
เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค�ำตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จ�ำเป็นแต่ต้อง
ไม่เป็นการอภิปราย
ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะ
เกี่ยวกับประโยชน์ส�ำคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถาม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่น
ทราบภายในก�ำหนดเวลาตามข้อ ๙๕
ข้อ ๙๙ ผู้บริหารท้องถิ่นจะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ต้อง
ชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาท้องถิ่นและให้แจ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใด
หากสภาท้องถิ่นเห็นว่า ระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นก�ำหนดแจ้งตอบกระทู้ถามวรรคหนึ่ง
นานเกินไป สภาท้องถิ่นจะมีมติก�ำหนดให้ผู้บริหารตอบกระทู้ถามก่อนนั้นก็ได้
ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถาม
เกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
ข้อ ๑๐๑ กระทู้ถามที่ผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบให้ระงับไปเมื่อ
(๑) ครบอายุของสภาท้องถิ่น
(๒) มีการยุบสภาท้องถิ่น
(๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต�ำแหน่ง
ข้อ ๑๐๒ เมือ่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั ข้อสอบถามจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้จัดส่ง
ข้อสอบถามนั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับข้อสอบถามจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ให้ก�ำหนดวัน เวลา ที่จะตอบข้อสอบถามในการประชุมสภาคราวใดไว้ด้วย
กรณีผวู้ า่ ราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการมาชีแ้ จงด้วยวาจา หากยังไม่หมดประเด็น
ทีส่ อบถาม และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุญาต ผูเ้ สนอข้อสอบถามมีสทิ ธิสอบถามได้อกี สามครัง้
กฎหมาย
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หมวด ๘
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีจำ� นวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
คณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือ
มิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ�ำนวน
กรรมการวิสามัญทั้งหมด
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท�ำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ
อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ�ำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ�ำเป็นแก่กิจการ
ในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสามัญประจ�ำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(๔) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
ถ้ามีความจ�ำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียด
ในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อ
พิจารณา
ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
(๒) ตาย
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่
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ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ เสนอชือ่ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือบุคคลทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ แล้วแต่กรณี ในกรณี
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชือ่ ให้เสนอได้โดยไม่จำ� กัดจ�ำนวน เว้นแต่ทปี่ ระชุมมีมติเป็นอย่างอืน่ และให้นำ� วิธกี าร
เลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้น หรือส่งให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาญัตตินั้น
ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่
ของเลขานุการสภาท้องถิ่น
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิน่ คณะหนึง่ ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการ
สภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ
ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการออกเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและ
ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใด หรือ
ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกีย่ วด้วยการแปรญัตตินนั้ เป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค�ำแปรญัตติด้วย
ข้อ ๑๑๑ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใดด�ำเนินกิจการ
ของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้ แต่ทั้งนี้ไม่ให้ประชุมเกินสามครั้ง
การประชุมเกินกว่าก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ำได้เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นและได้รับอนุมัติ
จากประธานสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๑๒ เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในการกระท�ำหรือเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้น ให้เชิญในนามของประธานกรรมการคณะนั้น
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ข้อ ๑๑๓ สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หัวหน้าส่วนราชการประจ�ำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือผูท้ ไี่ ด้รบั อนุญาตจากประธานกรรมการสภาท้องถิน่ มีสทิ ธิเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นได้ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
ในกรณีเป็นการประชุมลับ ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการประชุมจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การประชุมซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นนั้นเท่านั้น
ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
จะแสดงความเห็นได้เมื่อประธานกรรมการสภาท้องถิ่นอนุญาตหรือขอให้แสดงความคิดเห็น
ข้อ ๑๑๔ ภายใต้บังคับข้อ ๑๑๓ ผู้เสนอญัตติหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิไปชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้น ส่วนผู้แปรญัตตินั้นมีสิทธิ
ชี้แจงได้เฉพาะที่ได้ขอแปรญัตติไว้
ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก�ำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก�ำหนดเวลา
นัดประชุม
เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามก�ำหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจง
ตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้น ให้ถือว่า
ผูแ้ ปรญัตติได้ถอนค�ำแปรญัตตินนั้ แล้ว เว้นแต่ผแู้ ปรญัตติจะมีความจ�ำเป็นทีไ่ ม่อาจมาชีแ้ จงได้ และการประชุม
เรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาค�ำแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๑๖ หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภาท้องถิ่น
ก�ำหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน
ในกรณีตามวรรคหนึง่ ถ้าอยูใ่ นสมัยประชุม ให้ประธานสภาท้องถิน่ เสนอต่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่
เพือ่ ลงมติให้ขยายเวลาทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ หรือให้ดำ� เนินการตามทีส่ ภาท้องถิน่ เห็นสมควร แต่ถา้ อยูน่ อกสมัยประชุม
และคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีอ�ำนาจประชุมนอกสมัยประชุมได้ตามข้อ ๑๑๑ วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ�ำนาจอนุญาตขยายเวลาที่ก�ำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นสมัยต่อไป
หมวด ๙
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย
ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพ
ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้
การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบ ชุดสากลนิยม
ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นก�ำหนด
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ในขณะทีก่ ำ� ลังประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในทีซ่ งึ่ จัดไว้สำ� หรับสมาชิกสภาท้องถิน่ ผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ประธานสภาท้องถิ่นมีอ�ำนาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
ท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก�ำหนด
ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระท�ำการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ถ้อยค�ำไม่สุภาพ กล่าวค�ำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
(๒) แสดงกิริยาอันพึงน่ารังเกียจ
(๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท�ำการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
หรือจงใจกระท�ำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(๔) ขัดค�ำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่ก�ำลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้ หรือ
กระท�ำการฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ�ำนาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค�ำพูด หรือให้กล่าว
ค�ำขอขมาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นก็ได้
ในกรณีขัดค�ำสั่ง ประธานสภาท้ องถิ่ น หรื อก่ อกวนความสงบเรี ย บร้ อย หรื อ กระท� ำการ
เสื่อมเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระท�ำนั้น หรือสั่งให้
ออกไปจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีก�ำหนดเวลาก็ได้
ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืน ประธานสภาท้องถิ่น
มีอ�ำนาจสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท�ำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม
สภาท้องถิ่นน�ำตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้
ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึน้ ในทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ จนประธานสภาท้องถิน่ เห็นว่า
ไม่สามารถรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งหยุดพักการประชุม
สภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว
ข้อ ๑๒๑ ในกรณีที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถรักษา
ระเบียบการประชุมไว้ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๒๒ ค�ำสั่งประธานสภาท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็นเด็ดขาด
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หมวด ๑๐
การแถลงนโยบาย
ข้อ ๑๒๓ เมือ่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ประธานสภาท้องถิน่ บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิน่ เป็นเรือ่ งด่วน
เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นด�ำเนินการให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปราย
เป็นประเด็นๆ ไป
ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้าน
ในเรือ่ งความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้
ให้ส�ำเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ
ที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ ด้วยก็ได้
สภาท้องถิ่น

ข้อ ๑๒๕ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ เท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้านของสมาชิก

เพื่อความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือคัดค้านทีละคน
เป็นล�ำดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้
ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ก�ำหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น�ำความในหมวด ๕
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๒๗ ระเบียบนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระท�ำเสร็จแล้วก่อนใช้ระเบียบนี้
ส่วนการใดทีย่ งั อยูใ่ นระหว่างการด�ำเนินการต่อไปตามระเบียบหรือข้อบังคับทีใ่ ช้อยูก่ อ่ นวันทีร่ ะเบียบนีใ้ ช้บงั คับ
ข้อ ๑๒๘ องค์การบริหารส่วนต�ำบลทีม่ กี ารบริหารในรูปแบบคณะผูบ้ ริหารอยูใ่ นวันทีร่ ะเบียบนี้
ใช้บังคับ การลงมติต่อไปนี้ ให้นำ� ความในข้อ ๓๒ ข้อ ๕๔ ข้อ ๗๒ และข้อ ๘๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๑) การลงมติให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา ๖๔ (๗) แห่งพระราช
บัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต�ำบล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
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(๒) การลงมติให้ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา ๖๔/๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๑๒๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผู้บริหารอยู่ในวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ หากคณะผู้บริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากต�ำแหน่ง ให้น�ำความ
ในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการเลือกคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่น โดยอนุโลม
ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกคณะผู้บริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งส�ำหรับเทศบาล หรือให้นายอ�ำเภอแต่งตั้งส�ำหรับองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก
ข้อ ๑๓๐ คณะเทศมนตรี หรือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล ตามกฎหมายที่ใช้อยู่
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในความหมายของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๓๑ ความในข้อ ๔๘ ไม่ให้น�ำมาใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
ในรูปแบบคณะผู้บริหาร
ข้อ ๑๓๒ การประชุมเพือ่ อภิปรายเกีย่ วกับคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีถกู กล่าวหาตามความ
ในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นัน้ เป็นการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลไม่ใช่การประชุม
ของสภาเทศบาล โดยให้นายอ�ำเภอส�ำหรับเทศบาลต�ำบล หรือผู้ว่าราชการจังหวัดส�ำหรับเทศบาลเมืองหรือ
เทศบาลนครเป็นประธานที่ประชุมนั้น และให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ�ำเภอหรือจังหวัด หรือ
ผู้ที่นายอ�ำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มอบหมายเป็นเลขานุการ และให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วย
เลขานุการ
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมรวมกันทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี
แต่ถา้ คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีคนใดไม่รว่ มประชุม ก็ให้ดำ� เนินการประชุมต่อไปได้ โดยให้เป็นการประชุมลับ
คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาให้มีสิทธิแถลงในที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ประชา มาลีนนท์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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(แบบแนบท้ายระเบียบที่ ๑)
แบบขอเสนอญัตติ
ที่........................
วันที่.......เดือน..................พ.ศ. .....
เรื่อง ขอเสนอญัตติ
เรียน ประธานสภา.....................(๑)...................
ข้าพเจ้าขอเสนอ......................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................
ขอได้โปรดน�ำเสนอต่อที่ประชุมสภา........................(๑).................เพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอ
(
)
สมาชิกสภา.................(๑).........................
(ลงชื่อ)
ผู้รับรอง
(
)
สมาชิกสภา.................(๑).........................
(ลงชื่อ)
ผู้รับรอง
(
)
สมาชิกสภา.................(๑).........................

หมายเหตุ : จ�ำนวนผู้รับรองให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับการประชุมได้กำ� หนดไว้

๐
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(แบบแนบท้ายระเบียบที่ ๒)
แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
ที่........................
วันที่.......เดือน..................พ.ศ. .....
เรื่อง เสนอร่างข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
เรียน ประธานสภา.........................(๑).................
ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ..............(๑).............เรื่อง.........................
................................................................................................................................................(๒)
ฉบับนี้มาเพื่อโปรดน�ำเสนอต่อที่ประชุมสภา...........................(๑)............................ในสมัยประชุมนี้
ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอ
(
)
สมาชิกสภา.................(๑).........................
(ลงชื่อ)
ผู้รับรอง
(
)
สมาชิกสภา.................(๑).........................
(ลงชื่อ)
ผู้รับรอง
(
)
สมาชิกสภา.................(๑).........................

หมายเหตุ : จ�ำนวนผู้รับรองให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับการประชุมได้กำ� หนดไว้
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(แบบแนบท้ายระเบียบที่ ๓)
แบบร่างข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ......(๑)........
เรื่อง...................(๒)................
หลักการ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
เหตุผล
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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(แบบแนบท้ายระเบียบที่ ๔)
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ......(๑)........
เรื่อง.................(๒).................
พ.ศ. ......(๓)..........
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา .................แห่งพระราชบัญญัติ.................(๔).............
...............(๑)...............ออกข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติไว้โดยความเห็นชอบของสภา..............(๑).............
และ.............(๕)..............ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ...............(๑)................
เรื่อง........................................(๒).................................... พ.ศ. ............(๓)............
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติในเขต................................(๑)............................
.........เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส�ำนักงาน...................................(๑).........................................
ข้อ ๓ ..................................................................................................................
ข้อ ๔ ..................................................................................................................
			
ประกาศ ณ วันที่ ..........เดือน....................... พ.ศ. .......................
						
(ลงชื่อ)
							
(
)
						
ต�ำแหน่ง ............................(๖)..........................

		
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(
)
ต�ำแหน่ง ..................(๕)..................

หมายเหตุ : ในการตราข้อบัญญัติ / เทศบัญญัตใิ ด ถ้ามีแบบตัวอย่างซึง่ วางไว้สำ� หรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ถือปฏิบัติแล้ว ก็ให้ใช้สำ� หรับตราข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ได้
กฎหมาย
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(แบบแนบท้ายระเบียบที่ ๕)
แบบเสนอขอแปรญัตติ
ที่........................
วันที่.......เดือน..................พ.ศ. .....
เรื่อง ขอเสนอแปรญัตติ
เรียน ประธานสภา...................(๑)..................
		
ข้าพเจ้าขอเสนอแปรญัตติ เรื่อง ...............................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................ดังต่อไปนี้
		
ข้อ ๑ ...................................................................................................................
		
ข้อ ๒ ..................................................................................................................
		
ข้อ ๓ ..................................................................................................................
ฯลฯ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอ
(
)
สมาชิกสภา.................(๑).........................
(ลงชื่อ)
ผู้รับรอง
(
)
สมาชิกสภา.................(๑).........................
(ลงชื่อ)
ผู้รับรอง
(
)
สมาชิกสภา.................(๑).........................

หมายเหตุ : จ�ำนวนผู้รับรองให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับการประชุมได้กำ� หนดไว้

๐
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(แบบแนบท้ายระเบียบที่ ๖)
แบบเสนอกระทู้ถาม
ที่........................
วันที่.......เดือน..................พ.ศ. .....

เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม
เรียน ประธานสภา....................(๑)...................
		
ข้าพเจ้าขอตัง้ กระทูถ้ าม / กระทูด้ ว่ น...................(๖)................เรือ่ ง.................................
...................................................................(๗)............................................................ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
(
)
สมาชิกสภา.................(๑).................

กฎหมาย
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(แบบแนบท้ายระเบียบที่ ๗)
แบบส่งกระทู้ถาม
ที่........................
วันที่.......เดือน..................พ.ศ. .....
เรื่อง ขอเสนอส่งกระทู้ถาม
เรียน ประธานสภา......................(๖)..................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�ำเนาเอกสารเสนอกระทู้ถาม / กระทู้ถามด่วน จ�ำนวน ๑ ชุด
		
ด้วยสมาชิกสภา...............(๑)............ได้เสนอกระทูถ้ าม / กระทูถ้ ามด่วน เรือ่ ง..................
....................................(๗)......................ดังต่อไปนี้
...................................................................................................................................................
ฯลฯ
สภา........................(๑)....................ได้ก�ำหนดให้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว ในสมัยประชุมสามัญ / ประชุม
วิสามัญ ที่......../........ในวันที่......เดือน...................... พ.ศ. ...... ระเบียบวาระที่..................................
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
				

(ลงชื่อ)
(
)
ประธานสภา.................(๑).................

ค�ำอธิบายแบบท้ายระเบียบที่ ๑ – ๗
(๑) หมายความว่า
(๒) หมายความว่า
(๓) หมายความว่า
		
(๔) หมายความว่า
(๕) หมายความว่า
		
(๖) หมายความว่า
(๗) หมายความว่า

๐
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ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อเรื่องของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะออกใช้
ปี พ.ศ. ทีอ่ อกข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ กรณีเป็นข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ให้หมายถึงปีงบประมาณที่ออก
พระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
ผู้มีอ�ำนาจเห็นชอบ/อนุมัติ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น นายอ�ำเภอ................ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด.........................
หัวหน้าผู้บริหารหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่องที่จะตั้งกระทู้ถามซึ่งจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่น
***********************************
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ มาตรา ๗๑ พระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๙๐ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๔ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๗ (๗) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๕ (๔) ก�ำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�ำเภอในฐานะผู้ก�ำกับดูแลการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น มีอ�ำนาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ มาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น
รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๗๓ ง/หน้า ๑/๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

421

www.yotathai.com

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี
พุทธศักราช ๒๕๐๐
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
หรือที่มีก�ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองพัทยา
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
เมืองพัทยา และนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“รองผู้บริหารท้องถิ่น” หมายถึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเมืองพัทยา และรองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“ประธานสภาท้องถิน่ ” หมายถึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเมืองพัทยา และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“รองประธานสภาท้องถิน่ ” หมายถึง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเมืองพัทยา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายถึง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“เลขานุการผูบ้ ริหารท้องถิน่ ” หมายถึง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“ทีป่ รึกษาผูบ้ ริหารท้องถิน่ ” หมายถึง ทีป่ รึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีป่ รึกษานายก
เทศมนตรี และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
“การสอบสวน” หมายถึง การสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่น กรณีการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพ การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือเมื่อผู้บริหารท้องถิ่น
รองผูบ้ ริหารท้องถิน่ ประธานสภาท้องถิน่ รองประธานสภาท้องถิน่ ละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจหน้าทีห่ รือปฏิบตั กิ าร
ไม่ชอบด้วยอ�ำนาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยเมืองพัทยาและกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต�ำบล หรือกฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งก�ำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�ำเภอในฐานะผู้มีอ�ำนาจก�ำกับ
ดูแลเป็นผู้มีอ�ำนาจท�ำการสอบสวน
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจตีความหรือวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

๐
422

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

www.yotathai.com

ข้อ ๗ เมื่อมีเหตุให้ต้องท�ำการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพื่อท�ำการสอบสวน
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบนี้ ให้ผู้มีอ�ำนาจก�ำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งได้ก�ำหนดให้เป็นผู้มีอ�ำนาจสอบสวน
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อย
อีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง และพิจารณาจากต�ำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาประกอบ
คณะกรรมการสอบสวนให้พจิ ารณาแต่งตัง้ จากบุคคลทีผ่ มู้ อี ำ� นาจสัง่ แต่งตัง้ พิจารณาเห็นสมควร
กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต้องได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด ในกรณีที่มีเหตุผลจ�ำเป็นหรือสมควร
หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน การพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น โดยได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดก็ได้ ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนจะตั้งตนเองเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการมิได้
คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือ
ผู้มีประสบการณ์ในด้านการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นกรรมการด้วย
กรรมการสอบสวนจะต้องไม่อยู่ในฐานะหรือมีเหตุตามที่กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองก�ำหนดห้ามมิให้ทำ� การพิจารณาทางปกครอง
ข้อ ๘ ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ท�ำเป็นค�ำสั่งตามแบบหนังสือราชการแล้วให้
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจ้งค�ำสั่งและส่งเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการและกรรมการโดยเร็ว
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนนั้นโดยเร็ว ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้โดยตรง ให้ปิดส�ำเนาค�ำสั่งไว้ ณ ที่ทำ� การของผู้ถูก
กล่าวหาในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายต่อหน้าพยานอย่างน้อยหนึ่งคน หรือแจ้งโดยหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ไปยังผู้ถูกกล่าวหา ณ ภูมิลำ� เนาของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานทางราชการ เมื่อพ้นก�ำหนดสิบห้าวัน
ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหารับทราบแล้ว
ข้อ ๙ หากปรากฏว่าข้อกล่าวหาเป็นการกล่าวหาการกระท�ำผิดที่ปรากฏพยานหลักฐาน
โดยชัดแจ้งแล้ว เช่น ได้มีค�ำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในความผิดที่ถูกกล่าวหานั้นแล้วจะไม่ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นท�ำการสอบสวนก็ได้ แต่ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส
โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน
ข้อ ๑๐ ระหว่างการสอบสวน ผู้ถูกกล่าวหาอาจท�ำค�ำคัดค้านเป็นหนังสือว่าคณะกรรมการ
สอบสวนหรือกรรมการผู้ใดเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะหรือมีเหตุที่ไม่สามารถจะท�ำหน้าที่เป็นกรรมการได้ ยื่นต่อ
ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสิบวันนับแต่วันทราบค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือวันที่
รู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้านนั้น ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการคัดค้านนั้นมีเหตุผลฟังได้ก็ให้สั่ง
เปลี่ยนแปลงตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
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ข้อ ๑๑ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นแล้ว หากมีเหตุจ�ำเป็นหรือสมควร
ต้องเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการบางคน หรือตัง้ กรรมการเพิม่ ขึน้ หรือ
ลดจ�ำนวนคณะกรรมการสอบสวน ให้ผู้มีอ�ำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นออกค�ำสั่งเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือตัง้ กรรมการเพิม่ ขึน้ หรือลดจ�ำนวนคณะกรรมการ
สอบสวน แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามวิธีการในข้อ ๘
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือตั้งกรรมการ
เพิ่มขึ้นหรือลดจ�ำนวนคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนการสอบสวน
ที่ได้ด�ำเนินการไปก่อนแล้ว
ข้อ ๑๒ เมื่อประธานกรรมการได้รับทราบค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้บันทึก
วันที่ได้รับทราบค�ำสั่งนั้นติดไว้ในส�ำนวนการสอบสวน แล้วรีบนัดหมายคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด�ำเนินการ
สอบสวนโดยเร็ว
การนัดหมายคณะกรรมการสอบสวน ให้นัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็น
การนัดหมายในที่ประชุมหรือเป็นกรณีมีเหตุจำ� เป็นเร่งด่วน
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ โดยการสอบสวน
ผูก้ ล่าวหา ผูถ้ กู กล่าวหา พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานหลักฐานอืน่ ตามความจ�ำเป็นเพือ่ ทราบข้อเท็จจริง
ในเรื่องที่กล่าวหา
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐาน ให้ใช้ต้นฉบับ หรือส�ำเนาที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส�ำเนาที่ถูกต้อง
ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบอย่างเพียงพอ และ
ให้ ผู ้ ถู ก กล่ า วหาได้ มี โ อกาสโต้ แ ย้ ง และน�ำ พยานหลั ก ฐานของตนมาแก้ ข ้ อ กล่ า วหาได้ ต ามควรแก่ ก รณี
ในเวลาอันควร ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่มาหรือไม่แก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่ก�ำหนดไว้ ให้คณะกรรมการสอบสวน
บันทึกไว้แล้วให้ด�ำเนินการสอบสวนต่อไป
ในการแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาอาจท�ำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๑๕ ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
แต่ในการลงมติต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่าสามคน
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๖ ในการสอบสวนทุกครั้ง ห้ามมิให้คณะกรรมการสอบสวนยอมให้บุคคลอื่นใดเข้าฟัง
การสอบสวน
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ในการสอบสวนทีผ่ ถู้ กู กล่าวหาต้องมาปรากฏตัวต่อคณะกรรมการสอบสวน ผูถ้ กู กล่าวหามีสทิ ธิ
น�ำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการสอบสวนได้
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท�ำลงต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่าเป็นการกระท�ำของ
ผู้ถูกกล่าวหา เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น
ข้อ ๑๗ การสอบสวนบุคคลใดให้บนั ทึกถ้อยค�ำไว้แล้วอ่านให้ผใู้ ห้ถอ้ ยค�ำฟัง เมือ่ รับว่าถูกต้อง
ก็ให้ลงลายมือชื่อไว้ และให้คณะกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อไว้ด้วย
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งมีเหตุขัดข้องไม่อาจมาให้ถ้อยค�ำต่อคณะกรรมการสอบสวนได้
และคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควร บุคคลดังกล่าวอาจให้ถ้อยค�ำเป็นหนังสือได้แต่ต้องมาให้การรับรอง
หนังสือนั้นต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๑๘ ก่อนการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือในกรณีที่ให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมคณะกรรมการ
สอบสวนจะเรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่นใดมาสอบสวนเพื่อทราบข้อความใดๆ หรือให้ส่งเอกสารหรือ
วัตถุใดๆ ที่เห็นว่าเป็นพยานหลักฐานส�ำคัญมายังคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หากบุคคลใดไม่มาตามที่เรียก
หรือไม่ยอมให้ถ้อยค�ำ หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือวัตถุที่ต้องการให้แก่คณะกรรมการสอบสวน ให้รีบรายงาน
ความจ�ำเป็นและเหตุขัดข้องต่อผู้ที่สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์ที่มีขึ้นไว้เป็นหลักฐาน
ในส�ำนวน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสถานที่ หรือตรวจเอกสาร หรือวัตถุพยาน หรือด�ำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ
การสอบสวน หรือสอบสวนบุคคลใด เมื่อบุคคลนั้นไม่ยอมให้ถ้อยค�ำหรือไม่ยอมลงลายมือชื่อรับรองถ้อยค�ำ
หรือไม่ยอมส่งมอบเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เป็นต้น
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า พยานหลักฐานใดไม่จ�ำเป็นหรือไม่เกี่ยวกับ
ประเด็นหรืออาจท�ำให้เห็นว่ามีเจตนาประวิงให้ชกั ช้า ให้คณะกรรมการสอบสวนงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
นั้น ๆ เสียก็ได้เมื่อเห็นเป็นการสมควร และให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุผลไว้
ข้อ ๒๑ การสอบสวนจะต้องกระท�ำให้เสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ที่
ประธานกรรมการได้รบั ทราบค�ำสัง่ ถ้ามีความจ�ำเป็นจะสอบสวนให้ทนั ตามก�ำหนดนีไ้ ม่ได้กใ็ ห้ประธานกรรมการ
ขอขยายเวลาไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และ
ต้องแสดงเหตุขัดข้องตลอดจนความจ�ำเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาสอบสวนไว้ในส�ำนวนการสอบสวนด้วย
ทุกครั้ง
เมื่อได้ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จอีก หากเป็นกรณีที่นายอ�ำเภอ
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ขอขยายเวลาโดยแสดงเหตุขัดข้องความจ�ำเป็นและระยะเวลา
ที่ ค าดหมายว่ า จะด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ไปยั ง ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด แต่ ห ากเป็ น กรณี ที่ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ขอขยายเวลาไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี ขยายเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
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การสอบสวนระยะใดระยะหนึง่ ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นอันใช้ได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้วทุกครัง้
แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่คณะกรรมการสอบสวนได้ด�ำเนินการในอ�ำนาจหน้าที่แล้วก่อนได้รับอนุมัติ
การสอบสวนครั้งหนึ่ง ๆ ได้กระท�ำเพียงใด เลื่อนไปเพราะเหตุใด เมื่อใด ให้คณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกไว้โดยชัดเจน
ข้อ ๒๒ ถ้าผูถ้ กู กล่าวหายืน่ ค�ำชีแ้ จงเกีย่ วกับเรือ่ งทีส่ อบสวนนัน้ ต่อคณะกรรมการสอบสวนหรือ
ต่อผู้มีอำ� นาจพิจารณาหรือวินิจฉัยในเวลาใด ๆ ก่อนมีค�ำสั่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอำ� นาจพิจารณา
หรือวินิจฉัยรับค�ำชี้แจงนั้นเข้าส�ำนวนรวมไว้พิจารณาด้วย
ข้อ ๒๓ เมือ่ การสอบสวนเสร็จสิน้ แล้ว ให้ประธานกรรมการนัดประชุมท�ำรายงานการสอบสวน
เพื่อสรุปข้อเท็จจริงพร้อมทั้งท�ำความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท�ำผิดตามเรื่องที่ถูกกล่าวหาฐานใด ในมาตราใด
แล้วควรพิจารณา หรือวินจิ ฉัยอย่างไร เสนอต่อผูส้ งั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนพร้อมทัง้ ส�ำนวนการสอบสวน
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีท่ ำ� การสอบสวนเสร็จสิน้ ถ้ากรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้งจะท�ำความเห็น
แย้งติดไว้กับส�ำนวนการสอบสวนก็ได้
กรณีปรากฏจากการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท�ำผิดในเรื่องอื่นอีกหรือมีมูลพาดพิงผู้อื่น
ทีไ่ ม่ได้เป็นผูถ้ กู กล่าวหาว่าเป็นผูม้ สี ว่ นร่วมกระท�ำผิดในเรือ่ งนัน้ ก็ให้ระบุไว้ในรายงานการสอบสวนด้วยเพือ่ ให้
ผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาตามที่เห็นสมควร
การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
ก่อนวันประชุม
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนท�ำความเห็นและเสนอความเห็น พร้อมทั้งส�ำนวน
การสอบสวนต่อผู้มีอ�ำนาจพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน
ตามวรรคหนึ่ง และให้ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาท�ำการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
จากผูส้ งั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่กรณีทผี่ สู้ งั่ แต่งตัง้ เป็นผูม้ อี ำ� นาจสัง่ การในเรือ่ งนัน้ ให้ทำ� ความเห็น
และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง
ในการท�ำความเห็นหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี ตามวรรคสี่ ถ้าผูส้ งั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
หรือผูม้ อี ำ� นาจพิจารณาเห็นสมควร จะสัง่ ให้คณะกรรมการสอบสวนท�ำการสอบสวนเพิม่ เติมก็ได้ตามความจ�ำเป็น
แต่ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม แต่ท้ังนี้เมื่อรวมระยะเวลา
ในการด�ำเนินการสอบสวนตามความในวรรคนี้เข้ากับระยะเวลาตามวรรคสี่ด้วยแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ ๒๔ การสอบสวนใดที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด�ำเนินการไปก่อนประกาศใช้
ระเบียบนี้ ถ้าถูกต้องตามวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นให้เป็นอันสมบูรณ์และให้ด�ำเนินการตามวิธีการนั้นต่อไปได้
จนกว่าจะเสร็จสิ้น
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ข้อ ๒๕ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือนายอ�ำเภอในฐานะผูม้ อี ำ� นาจก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอำ� นาจท�ำการสอบสวน
ในเหตุอนื่ หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งอืน่ นอกจากทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นำ� ระเบียบนีม้ าใช้บงั คับด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ โดยมีบทบัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�ำเภอเป็นผู้มีอ�ำนาจก�ำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น และมีอ�ำนาจในการสอบสวน ให้น�ำระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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