ราง
ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ” หมายความวา กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“ตําบล” หมายความวา ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
“อํ า เภอ” หมายความว า อํ า เภอตามกฎหมายว าด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และให
หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย
“นายอําเภอ” ใหหมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย
“จังหวัด” หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองคการบริหาร
สวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล
“รองผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
“ขาราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการเทศบาล
ขาราชการสวนตําบล
“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

๒
“ขอบั ญญั ติทองถิ่น” หมายความวา ขอบัญญัติ องคการบริหารสวนจังหวั ด ขอบั ญญั ติเทศบาล
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
“ระเบียบที่เกี่ยวของ” หมายความวา ระเบียบที่ราชการสวนกลางออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
“การกํากับดูแล” หมายความวา การดําเนินงานเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงานให
เปนไปตามกฎเกณฑ ระเบียบ วิธีการ ตามที่กฎหมายกําหนด
“ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา นายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลและผูวาราชการจังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล
“คณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น ” หมายความว า
คณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลักษณะ ๑
บททัว่ ไป

มาตรา ๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายเปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนราชการสวน
ทองถิ่น และเปนหนวยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่กําหนดไว
ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
รัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งในการบริหารงาน
ไดโดยอิสระ และตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการคลัง
ทองถิ่นใหสามารถจัดบริการสาธารณะไดอยางครบถวนตามอํานาจหนาที่
การกํ า กั บ ดู แ ลองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะต อ งกระทํ า เท า ที่ จํ า เป น และไม ก ระทบต อ
ความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น โดยมีองคกรที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบการใชอํานาจของ
ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๓ ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การจัดทําบริการสาธารณะ
ที่ไดมาตรฐานและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศโดยรวม
การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยูหรือ
วิถีชีวิตของประชาชนตองเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดวย

๓
มาตรา ๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล
ลักษณะ ๒
การจัดระเบียบองคกรปกครองสวนทองถิน่
หมวด ๑
การจัดตัง้ การรวม การยกฐานะ
และความสัมพันธกับกฎหมายลักษณะปกครองทองที่

สวนที่ ๑
การจัดตัง้

มาตรา ๕ ใหองคการบริหารสวนตําบลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนองคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายนี้
องคการบริหารสวนตําบลจะมีพื้นที่อยูในตําบลเดียวหรือหลายตําบลที่มีพื้นที่ติดตอกันก็ได
มาตรา ๖ ภายใตบังคับมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลใดสมควร
จัดตั้งเปนเทศบาล ใหจัดตั้งเปนเทศบาล
เทศบาลมีสามประเภท คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
มาตรา ๗ เทศบาลตํ า บล ได แ ก ท อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้ น เป น
เทศบาลตําบล
มาตรา ๘ เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นที่มีประชากรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดโดยไม
รวมเงินอุดหนุนพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายนี้ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ใหประกาศจัดตั้งเปนเทศบาลเมือง
มาตรา ๙ เทศบาลนคร ไดแกที่มีประชากรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดโดยไมรวมเงิน
อุดหนุนพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายนี้ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ให
ประกาศจัดตั้งเปนเทศบาลนคร

๔
มาตรา ๑๐ การจัดตั้งเทศบาลตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ใหทําเปนประกาศกระทรวง
มหาดไทย และใหระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย
มาตรา ๑๑ การกําหนดเกณฑรายไดในการเปนเทศบาล ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๙ ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๒ การระบุชื่อและเปลี่ยนแปลงชื่อขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ใหกระทํา
เปนประกาศกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๓ ในจังหวัดหนึ่งใหมีองคการบริหารสวนจังหวัด
เขตองคการบริหารสวนจังหวัดไดแกเขตจังหวัด
สวนที่ ๒
การรวม

มาตรา ๑๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีประชากรลดลงจนเหลือไมถึงสองพันคนติดตอกัน
เปนเวลาหนึ่งปและตองพึ่งพาเงินอุดหนุนทั่วไปมากกวารอยละหาสิบของรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ยอนหลังสามป ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น โดยใหรวมพื้นที่เขากับ
องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่น ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ครบกําหนดหนึ่งปดังกลาว
การรวมพื้ น ที่ เ ข า กั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล เทศบาล หรื อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
รู ปแบบอื่ นให ดํ าเนิ นการตามเจตนารมณ ของประชาชนที่ อยู ในพื้ นที่ นั้ น หากเป นการยุ บเทศบาลไปรวมกั บ
องค การบริ หารสวนตําบล ให ดํ าเนิ นการยกฐานะองคการบริหารสวนตํ าบลที่ไปยุบรวมเปนเทศบาลและต อง
กําหนดเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสภาพทางภูมิศาสตรที่ไมสามารถ
ติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะไปรวมไดโดยสะดวก
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลบางสวนมี
ความตองการที่จะไดรับการจัดบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลใกลเคียงที่มีเขตติดตอกัน
เนื่องจากมีความสะดวกในการติดตอและเปนประโยชนตอการพัฒนาพื้นที่และความเจริญของประชาชนในพื้นที่นั้น
ใหกระทรวงมหาดไทยแบงเขตพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลนั้นใหมเพื่อนําไปรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่อยูใกลเคียงนั้นได

๕
การแบงเขตพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง จะตองไมเปนผลใหตองมีการยุบองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
มาตรา ๑๔ โดยทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย และใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทองที่ตาม
กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และตองกําหนดเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือเขตเทศบาลใหมไวดวย
มาตรา ๑๖ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันดังตอไปนี้ อาจ
รวมกันไดตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นได
(๑) องคการบริหารสวนตําบลรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
(๒) องคการบริหารสวนตําบลรวมกับเทศบาล
(๓) เทศบาลรวมกับเทศบาล
การรวมกันตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตองกําหนดเขต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย และใหประกาศมีผลในวันที่อายุของ
สภาทองถิ่นที่เหลืออยูนานที่สุดสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาทองถิ่นนั้น
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นใดสิ้นอายุลงหรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง
เนื่องจากถึงคราวออกตามวาระกอนประกาศมีผลใชบังคับตามวรรคสอง ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นนั้น
และการดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถิ่นยังคงอยูตอไปเทากับอายุของสภาทองถิ่นที่เหลือนานที่สุดหรือมีการยุบ
สภาทองถิ่นนั้น และมิใหนํามาตรา ๕๙ วรรคสอง มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถิ่นในกรณีนี้
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นตามวรรคสามวางลงหรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง
ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นแทนตําแหนงที่วาง และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับ
วาระของผูซึ่งตนแทน เวนแตกรณีสมาชิกสภาทองถิ่นมีวาระเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาทองถิ่น
มีสมาชิกเทาที่มีอยู
มาตรา ๑๗ การสํ ารวจเจตนารมณของประชาชนตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๘ บรรดากิจการ งบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ ขาราชการสวนทองถิ่น
พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากการยุบรวมตามมาตรา ๑๔ การรวมพื้นที่ตาม
มาตรา ๑๕ หรือการรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๖ ใหโอนไปเปนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่รับรวมนั้น ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันได ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูกําหนด และใหทําเปนประกาศ
ของผูวาราชการจังหวัด
การดําเนินการทางปกครองและบรรดาคําสั่งทางปกครองที่มีอยูกอนการยุบรวม ใหมีผลตอไป
และใหถือวาเปนการกระทําหรือคําสั่งทางปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับรวม

๖
มาตรา ๑๙ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมกัน ใหใชขอบัญญัติทองถิ่นตามที่ตกลงกัน
และใหแกชื่อขอบัญญัติทองถิ่นเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมกันนั้น
ใหถือวาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถูกยุบหรือรวมยังคงมี อยู และใหใชจ ายตามรายการที่ไดตั้งไว เวนแตมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการที่ระเบียบการคลัง การงบประมาณ อนุญาตใหกระทําได
สวนที่ ๓
การยกฐานะ

มาตรา ๒๐ ภายใตบังคับมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ การยกฐานะเปนเทศบาลใหยกฐานะ
ตามประเภทของเทศบาลตามมาตรา ๖
(๑) องคการบริหารสวนตําบลแหงใดแหงหนึ่งหรือหลายแหงรวมกันแลวยกฐานะเปนเทศบาล
(๒) เทศบาลยกฐานะตามประเภทของเทศบาล ตามมาตรา ๖
การยกฐานะเปนเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหองคการ
บริหารสวนตําบลหรือเทศบาลเดิมสิ้นสภาพในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลใชบังคับ เวนแตการยกฐานะ
ตาม (๒) สมาชิกภาพของสภาเทศบาลและการดํารงตําแหนงของนายกเทศมนตรีเดิมใหเปนไปตามมาตรา ๒๑
มาตรา ๒๑ การยกฐานะเทศบาลตามมาตรา ๒๐ (๒) ในวาระเริ่มแรก
(๑) ใหสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหนงอยูกอน
วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยตามตามมาตรา ๒๐ ใชบังคับ เปนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาลของเทศบาลใหม แล วแต ก รณี และให ดํ ารงตํ าแหน งต อไปจนกว าจะครบอายุ ของ
สภาเทศบาลเดิม หรือมีการยุบสภาเทศบาล หรือจนกวาจะพนจากตําแหนงดวยเหตุอื่นใดตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายนี้
(๒) ในกรณี ที่ เปลี่ ยนแปลงฐานะเป นเทศบาลเมื องหรื อเทศบาลนคร ให ดํ าเนิ นการเลื อกตั้ ง
เพื่อใหมีสมาชิกสภาเทศบาลครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด โดยใหสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรับเลือกตั้งใหมมี
วาระการดํารงตําแหนงเชนเดียวกับสมาชิกสภาเทศบาลตาม (๑) เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาเทศบาลนั้นประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
(๓) ใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการสภาทองถิ่น เลขานุการ และที่ปรึกษาของ
เทศบาลเดิม เปนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการสภาทองถิ่น เลขานุการ และที่ปรึกษาของเทศบาล
ใหม และใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของตําแหนงเดิม หรือจนกวาจะพนจากตําแหนงดวย
เหตุอื่นใดตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้และมิใหนํามาตรา ๕๙ วรรคสองมาใชบังคับ

๗
(๔) ในกรณีที่มีรองนายกเทศมนตรี เลขานุการ และที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น ยังไมครบจํานวน
ตามที่กฎหมายกําหนด ใหแตงตั้งใหครบถวน และใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระของนายกเทศมนตรี
ผูแตงตั้ง
มาตรา ๒๒ ใหนําความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับกับการโอนกิจการ งบประมาณ
ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง การกระทําทางปกครองและคําสั่งทางปกครอง และ
การใชบังคับขอบัญญัติทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่ยกฐานะโดยอนุโลม
สวนที่ ๔
ความสัมพันธกับกฎหมายลักษณะปกครองทองที่

มาตรา ๒๓ เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งหรือยกฐานะ
ทองถิ่นใดเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว มิใหนํากฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่บัญญัติถึง
การแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันมาใชบังคับในทองถิ่นนั้น และ
ใหบรรดาบุคคลที่เปนกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน พนจากตําแหนง
และหนาที่เฉพาะในเขตเทศบาลนั้น
บรรดาอํ า นาจหน า ที่ ข องกํ า นั น และผู ใ หญ บ า นที่ มิ ใ ช เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องเทศบาลหรื อ
นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให เป นอํ านาจหนาที่ ของนายอําเภอหรื อผูซึ่งนายอําเภอ
มอบหมาย
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครเขาไปในพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลตําบล ใหนํามาตรา ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่

มาตรา ๒๕ องค กรปกครองส วนท องถิ่ น ที่ มิ ใช องค กรปกครองส วนท องถิ่ นรู ปแบบพิ เศษ
ประกอบดวย
(๑) สภาทองถิ่น
(๒) ผูบริหารทองถิ่น

๘
สวนที่ ๑
สภาทองถิ่น

มาตรา ๒๖ สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ไมนอยกวาเกาคน โดยกําหนดใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละหนึ่งคน หากหมูบานใดมีจํานวน
ประชากรเกินหารอยคนขึ้นไป ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดสองคน ถาเขตพื้นที่ขององคการบริหาร
ส ว นตํ า บลใดมี ห มู บ า นไม เ พี ย งพอ ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลให ค รบเก า คน
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๒๗ สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล ไมนอยกวาสิบสองคนและหากเทศบาล
ใดมีประชากรเกินกวาหนึ่งหมื่นหาพันคน ใหมีสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มขึ้นสามคนตอจํานวนประชากรหาพันคน
เทศบาลที่มีประชากรหาหมื่นคนขึ้นไปใหมีสมาชิกสภาเทศบาลไดสามสิบหกคน
ใหแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลออกเปนเขตเลือกตั้งละสามคน
มาตรา ๒๘ สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
โดยถือตามเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการ
เลือกตั้ง ดังนี้
(๑) จังหวัดใดมีราษฎรไมเกินหาแสนคน ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดยี่สิบสี่คน
(๒) จังหวัดใดมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดไดสามสิบคน
(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน ใหมีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน
(๔) จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน ใหมีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดสี่สิบสองคน
(๕) จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคนขึ้นไป ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได
สี่สิบแปดคน
ในอําเภอหนึ่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดหนึ่งคน เมื่อรวมจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจากแตละอําเภอแลว จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังไม
เปนไปตามเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหนําจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัด
จะพึงมีไดไปหารจํานวนราษฎรทั้งจังหวัด ไดผลลัพธเทาใดใหถือเปนเกณฑสําหรับคํานวณสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยอําเภอใดมีจํานวนราษฎรมากที่สุด ใหอําเภอนั้นมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน แลวใหเอาผลลัพธดังกลาวหักออกจากจํานวนราษฎรของอําเภอนั้น เหลือเทาใดใหถือเปน

๙
จํานวนราษฎรของอําเภอนั้นในการพิจารณาเพิ่มสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่ยังขาดจํานวนอยูและให
กระทําดังนี้ตอๆ ไปจนไดสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครบจํานวน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้ง
มาตรา ๒๙ สภาทองถิ่นประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๓๐ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๓) มี ชื่ ออยู ในทะเบี ยนบ านในเขตองค กรปกครองส วนท องถิ่ นที่ สมั ครรั บเลื อกตั้ งเป นเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาสามปถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง สําหรับองคการบริหารสวนตําบลผูสมัครจะตองมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานในหมูบานที่จะลงสมัครดวย
(๔) ไมเปนผูเคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น เนื่องจากมีพฤติกรรมในทาง
ทุจริต
(๕) ไมเปนผูถูกสั่งใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น เพราเหตุกระทําการฝาฝน
มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ แลวแตกรณี และพนจากตําแหนงยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๖) พนจากสมาชิกภาพเพราะสภาทองถิ่นถูกยุบตามมาตรา ๔๖ (๑) หรือถูกสั่งใหพนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๔๖ (๒) ยังไมถึงสี่ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๓๑ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลาย
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป และไดพนโทษมายัง
ไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับโทษหรือ
ไมโดยไดพนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี

๑๐
(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๙) เคยถู ก ถอดถอนออกจากตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายวาดวยการ
ลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ถอดถอนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น แล ว แต ก รณี ม ายั ง ไม ถึ ง ห า ป นั บ ถึ ง
วันเลือกตั้ง
(๑๐) อยูในระหวางเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตาม
มาตรา ๓๗ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา
(๑๑) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไมถึงหนึ่งปนับแตวันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งอันเนื่องมาจากการกระทําการโดยไมสุจริตตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับ
เลือกตั้งมาโดยไมสุจริต
(๑๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(๑๓) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกันหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(๑๔) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๑๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นหรือ
เปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูตรวจการแผนดิน
มาตรา ๓๒ อายุของสภาทองถิ่นมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
ในกรณีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นแทนตําแหนงที่วางลง ใหมีการเลือกตั้งขึ้นแทนภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตอายุของสภาทองถิ่นจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันไมตองมีการ
จัดการเลือกตั้ง
ผูไดรับเลือกตั้งแทนอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของผูซึ่งตนแทน

๑๑
ในกรณีตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นวางลง และยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นแทน
ตําแหนงที่วาง ถายังมีสมาชิกสภาทองถิ่นเหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหสภาทองถิ่นประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น
เทาที่มีอยู
มาตรา ๓๓ สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแทนของปวงชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และ
ตองปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ
กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาทองถิ่นตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาทองถิ่นวาจะรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
มาตรา ๓๔ สมาชิกสภาทองถิ่นตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะกระทํา
มาตรา ๓๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาทองถิ่น หรือมีการยุบสภาทองถิ่น
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๑
(๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๓๔
(๖) ขาดประชุมสภาทองถิ่นสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๗) สภาทองถิ่นมีมติใหพนจากตําแหนง เพราะเหตุมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของ
สภาทองถิ่น โดยมีสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อ
เสนอใหสภาทองถิ่นพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกสภาทองถิน่
ทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่สภาทองถิ่นมีมติ
(๘) ถูกถอดถอนจากการเปนสมาชิกสภาทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๙) พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓๐
(๑๐) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหรับโทษจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๑๑) สิ้นสุดสมาชิกภาพดวยเหตุอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกันทั้งหมด ใหถือวาเปนการ
ยุบสภาทองถิ่น

๑๒
ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีเหตุใหพน
จากตําแหนง
ในการคํานวณวันเพื่อดําเนินการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ตามวรรคหนึ่ง (๔) (๕) หรือ (๑๐)
ใหคํานวณโดยนับแตวันที่พนกําหนดระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๖ เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๕
(๔) (๕) หรือ (๑๐) ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นสอบสวนและวินิจฉัยภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน
นับแตวันที่มีขอสงสัยหรือไดรับเรื่องรองเรียนนั้น ในกรณีจําเปน ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขยาย
เวลาดําเนินการออกไปไดคราวละไมเกินสามสิบวัน แตเมื่อรวมเวลาแลวตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มี
ขอสงสัยหรือไดรับเรื่องรองเรียนนั้น
การสอบสวนและวินิจฉัยกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) และ (๕) ใหดําเนินการได แมวาจะพนจาก
ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นไปแลวดวยเหตุใดก็ตาม และใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นสิ้นสุดนับแต
วันที่มีเหตุ
การวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งไมกระทบตอการใดที่ผูนั้นไดกระทําไปและเงินหรือประโยชนตอบ
แทนที่ไดรับไปกอนมีคําวินิจฉัย
มาตรา ๓๗ สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามมาตรา ๓๖ ใหมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยตอศาลปกครองชั้นตนภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น
ระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนใหชะลอการเลือกตั้งไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด
มาตรา ๓๘ ใหสภาทองถิ่นมีประธานสภาทองถิ่นคนหนึ่งและรองประธานสภาทองถิ่นสองคน
ซึ่ งสภาท องถิ่ นเลื อกจากสมาชิ กสภาท องถิ่ นนั้ นๆ โดยให กระทํ าในการประชุ มสภาท องถิ่ นครั้ งแรกภายหลั ง
การเลือกตั้งทั่วไป
ให ผู กํ ากั บดู แ ลองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ประกาศผลการเลื อ กประธานสภาท อ งถิ่ น และ
รองประธานสภาทองถิ่นตามมติของสภาดังกลาว และใหมีผลนับแตวันที่สภาทองถิ่นนั้นมีมติ
มาตรา ๓๙ ประธานสภาทองถิ่นและรองประธานสภาทองถิ่นอยูในตําแหนงจนครบอายุของสภา
ทองถิ่น หรือมีการยุบสภาทองถิ่นหรือถือวามีการยุบสภาทองถิ่นตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง

๑๓
มาตรา ๔๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๙ ประธานสภาทองถิ่นและรองประธานสภา
ทองถิ่นพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) สมาชิกภาพสิ้นสุดลง
(๓) ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓๐
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่นวางลงเพราะเหตุ
ใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๔๐ ใหสภาทองถิ่นเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ตําแหนงวางลง
มาตรา ๔๒ ประธานสภาทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการอื่นใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอบังคับการประชุมของสภาทองถิ่นนั้น
รองประธานสภาทองถิ่นมีหนาที่ชวยประธานสภาทองถิ่นปฏิบัติการตามหนาที่ และกระทํากิจการ
ตามที่ประธานสภาทองถิ่นมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาทองถิ่นหรือประธานสภาทองถิ่นไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานสภาทองถิ่นปฏิบัติหนาที่แทน
ในการประชุมสภาทองถิ่ นครั้ งใด ถาไมมี ผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม ใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมในครั้งนั้น
มาตรา ๔๓ ใหมีสํานักงานกิจการสภาทองถิ่นเปนหนวยงานในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขึ้นตรงกับประธานสภาทองถิ่น โดยมีเลขานุการสภาทองถิ่นคนหนึ่ง ซึ่งประธานสภาทองถิ่นแตงตั้งจากสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือขาราชการสวนทองถิ่น
สํานักงานกิจการสภาทองถิ่นมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดประชุม และงานอื่นใดตามที่
ประธานสภาทองถิ่นมอบหมาย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสรรงบประมาณใหกับสํานักงานกิจการสภาทองถิ่น เพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานได
มาตรา ๔๔ ภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นครบตามจํานวน
แลว ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกประชุมสภาทองถิ่นเปนครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาทองถิ่น
รองประธานสภาทองถิ่น และกําหนดสมัยประชุมสามัญ
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่พนเกาสิบวันนับแตวันเลือกตั้งครั้งแรกแลว สมาชิกสภาทองถิ่นยังมีไมครบ
ตามจํานวน แตมีจํานวนไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่พึงมีได ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวน

๑๔
ทองถิ่นจะเรียกประชุมสภาครั้งแรกเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๔๔ ก็ได ในกรณีนี้ใหถือวาสมาชิกสภาทองถิ่น
ประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกได
ตามกําหนดเวลาในมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ หรือมีการประชุมแต ไมอาจเลือกประธานสภาท องถิ่ นได ให
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่สมาชิกมาประชุมแลวไมอาจเลือกประธานสภาทองถิ่นได โดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการประชุมใหมภายในไมเกินสามสิบวัน และถาในการประชุมนัด
ที่สั่งเลื่อนมายังไมอาจเลือกประธานสภาทองถิ่นไดก็ใหสั่งยุบสภา
(๒) ในกรณีไมอาจดําเนินการประชุมไดดวยเหตุอื่นใดอันเกิดจากการกระทําหรือการงดเวนกระทํา
ของสมาชิกโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งการไดตามที่เห็นสมควร โดยจะสั่ง
ใหยุบสภาหรือสั่งใหสมาชิกบางคนพนจากตําแหนงก็ได
คําสั่งของผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สั่งใหยุบสภาหรือใหพนจากตําแหนงตามวรรค
หนึ่ง ถาเปนคําสั่งของนายอําเภอตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดกอน
คําสั่งของผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด
มาตรา ๔๗ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภาทองถิ่นอยางนอยสองสมัย สมัยละไมเกิน
สามสิบวันแตไมเกินสี่สมัย ทั้งนี้ ตามที่สภาทองถิ่นกําหนด
ในกรณีจําเปน สภาทองถิ่นจะมีมติขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไมเกินสิบหาวันก็ได
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดก็แตโดยความเห็นชอบ
ของสภาทองถิ่น
สมัยประชุมสามัญสมัยแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาทองถิ่นกําหนด
มาตรา ๔๘ ใหประธานสภาทองถิ่นเปนผูเรียกประชุมสภาทองถิ่นตามสมัยประชุม
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาทองถิ่นหรือประธานสภาทองถิ่นไมเรียกประชุมหรือนัดประชุมตาม
กฎหมาย ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเรียกประชุม
มาตรา ๔๙ ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาทองถิ่นทั้งหมดเทาที่มีอยู อาจทําคํารองยื่นตอประธานสภาทองถิ่นขอใหเปดประชุมสมัยวิสามัญได และ
ใหประธานสภาทองถิ่นดําเนินการใหมีการประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง และใหนําความในมาตรา
๔๘ วรรคสอง มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากสภาทองถิ่นและใหขยายออกไปไดอีกไมเกินเจ็ดวัน

๑๕
มาตรา ๕๐ การประชุมสภาทองถิ่นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น และผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภา
ทองถิ่น และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอที่ประชุมแตไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๕๑ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตที่บัญญัติไวเปนอยาง
อื่นในประมวลกฎหมายนี้
สมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๕๒ สภาทองถิ่นจะกระทําการใดอันมิใชเปนอํานาจหนาที่ของสภาทองถิ่นไมได
มาตรา ๕๓ การประชุมสภาทองถิ่นตองกระทําโดยเปดเผยตามลักษณะที่ไดกําหนดไวในขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น แตถาผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาทองถิ่นเทาที่มีอยูรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ
การประชุมสภาทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
ประชาชนยอมมีสิทธิเขาฟงการประชุมสภาทองถิ่นเปนการเปดเผยไดตามขอบังคับของสภาทองถิน่
มาตรา ๕๔ ในที่ประชุมสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นยอมมีสิทธิตั้งกระทูถามผูบริหารทองถิ่น
ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อเห็นว าเรื่องนั้นๆ ยังไม ควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือราชการ
มาตรา ๕๕ ในสมัยประชุมสามัญ สมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
สมาชิกสภาทองถิ่นเทาที่มีอยู มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ญัตติตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธานสภาทองถิ่น และใหประธานสภาทองถิ่นกําหนดวันสําหรับ
การอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตติ และแจงญัตติใหผูบริหาร
ทองถิ่นทราบกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน
การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ สภาทองถิ่นจะลงมติในปญหาที่อภิปรายไมได
ในสมัยประชุมสามัญ เมื่อเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่งแลว จะเสนอญัตติเปดอภิปรายทั่วไป
อีกไมได

๑๖
มาตรา ๕๖ สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภา
ทองถิ่น และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือมิไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นตั้งเปนคณะกรรมการ
วิสามัญของสภาทองถิ่น เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา
ทองถิ่นแลวรายงานตอสภาทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือมิไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นให
สภาทองถิ่นตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่งได จํานวนกรรมการที่ผูบริหารทองถิ่นมีสิทธิ
เสนอนั้นใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
มาตรา ๕๗ การประชุ มคณะกรรมการตามมาตรา ๕๖ ต องมีกรรมการมาประชุ มไมนอยกว า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น
มาตรา ๕๘ สภาทองถิ่นมีอํานาจออกขอบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของสภาทองถิ่น
สภาท อ งถิ่ น จะกํ า หนดข อ บั ง คั บ การประชุ ม ให มี ผ ลเป น การเพิ่ ม อํ า นาจของสภาท อ งถิ่ น
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น หรือเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หนาที่ของผูบริหารทองถิ่นไมได
สวนที่ ๒
ผูบริหารทองถิ่น
____________
มาตรา ๕๙ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีผูบริหารทองถิ่นคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ใหผูบริหารทองถิ่นดํารงตําแหนงนับแตเลือกตั้ง และมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
มาตรา ๖๐ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่นตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๓) มี ชื่ออยู ในทะเบียนบ านในเขตองคกรปกครองสวนท องถิ่ นที่ สมั ครรับเลื อกตั้ งเปนเวลา
ติดตอกัน ไมนอยกวาสามปถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) มีวุฒิการศึกษาหรือประสบการณดังนี้
(ก) กรณี องคการบริ หารสวนตําบล สําเร็จการศึกษาไมต่ํากว ามั ธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
เทียบเทา หรือเคยเปน สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภากอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ

๑๗
(ข) กรณีเทศบาล สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา กอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ
(ค) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือ
เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา กอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ
(๕) ไมเปนผูที่พนจากตําแหนง สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง
(๖) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นซึ่งถูกใหพนจากตําแหนงเนื่องจากกระทําการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ใหนํามาตรา ๓๑ มาใชกับการรับสมัครบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๖๑ ผูบริหารทองถิ่นอาจแตงตั้งบุคคลซึ่งมิใชสมาชิกสภาทองถิ่นเปนรองผูบริหารทองถิ่น
เพื่อชวยเหลือในการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) องคการบริหารสวนตําบล ใหแตงตั้งไดสองคน
(๒) เทศบาลตํ า บล ให แ ต ง ตั้ ง ได ไ ม เ กิ น สองคน เทศบาลเมื อ งให แ ต ง ตั้ ง ได ไ ม เ กิ น สามคน
และเทศบาลนครใหแตงตั้งไดไมเกินสี่คน
(๓) องคการบริหารสวนจังหวัด ใหแตงตั้งไดดังนี้
(ก) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสี่สิบ
แปดคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินหาคน
(ข) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสามสิบ
หกคนหรือสี่สิบสองคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสี่คน
(ค) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยี่สิบสี่
คนหรือสามสิบคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสามคน
บุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๐
เวนแตในกรณีของอายุใหนับถึงวันแตงตั้ง
มาตรา ๖๒ ผูบริหารทองถิ่นอาจแตงตั้งเลขานุการและที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่นไดไมเกินหาคน
เลขานุการและที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๐ (๕) และจะแตงตั้ง
จากสมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐไมได

๑๘
มาตรา ๖๓ ใหผูบริหารทองถิ่นดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้ง
เมื่อเขารับหนาที่แลว ในกรณีที่มีสภาทองถิ่น ใหประธานสภาทองถิ่นตองจัดใหมีการประชุมสภา
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นแถลงนโยบายตอสภาทองถิ่น และรับฟงความเห็นของสมาชิกสภาทองถิ่นโดยไมมี
การลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเขารับหนาที่
ในกรณีที่ไมมีสภาทองถิ่นหรือไมอาจดําเนินการประชุมไดไมวาดวยเหตุใด ใหผูบริหารทองถิ่น
จัดทําคําแถลงนโยบายปดประกาศไว ณ ที่ประชุมสภาทองถิ่น แตเมื่อมีสภาทองถิ่นหรือสามารถเรียกประชุมไดแลว
ใหดําเนินการการตามวรรคสอง
ใหผูบริหารทองถิ่นนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกสภาทองถิ่นมาใชเพื่อกําหนดแนว
ทางการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและตองรายงานผลการดําเนินการตอสภาทองถิ่น
การจัดทํางบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหผูบริหารทองถิ่นนําขอเสนอแนะ
ของสภาทองถิ่นตามวรรคสี่มาประกอบการพิจารณาดวย
มาตรา ๖๔ ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กํ าหนดนโยบายและจั ดทํ าแผนพั ฒนาท องถิ่ น โดยไม ขั ดต อกฎหมายและสอดคล องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ นโยบาย และแผนพัฒนาทองถิ่น
(๒) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปดวยความเรียบรอย ซึ่งตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
(๓) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) แตงตั้งรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น และที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น และให
บุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง
(๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถิ่น
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๖๕ ผู บริหารทองถิ่ น รองผูบริ หารทองถิ่ น เลขานุการผู บริหารทองถิ่น และที่ปรึกษา
ผูบริหารทองถิ่น ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
จะกระทํา
มาตรา ๖๖ ผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑๙
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๐
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๕
(๖) พนจากตําแหนงดวยเหตุตามมาตรา ๑๓๐
(๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
(๘) ถูกถอดถอนตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
(๙) พนจากตําแหนงดวยเหตุอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนเกี่ยวกับสมาชิกภาพของผูบริหารทองถิ่นผูใดสิ้นสุดลงตาม (๔)
(๕) หรือ (๖) ใหนําความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
เมื่อผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
บริหารราชการประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และขอบัญญัติ
รวมถึงการสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่นเทาที่
จําเปนตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น แตการดําเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบตอประชาชน
หรือมีผลผูกพันงบประมาณ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอน
ในกรณี ที่ ผู กํ า กั บ ดู แ ลองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สั่ ง ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น พ น จากตํ า แหน ง
ใหอุทธรณตอคณะกรรมการกลางกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องและใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสามสิบวัน ในระหวางนี้ใหผูบริหาร
ทองถิ่นหยุดปฏิบัติหนาที่
หากจะตองมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นใหม ใหนับระยะเวลาเลือกตั้งตั้งแตวันที่คณะกรรมการ
มีคําสั่ง
มาตรา ๖๗ รองผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูบริหารทองถิ่น
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๐
(๔) ผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง
(๕) ผูบริหารทองถิ่นมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
(๖) กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๖๕
(๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก
ใหนําความใน (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของเลขานุการ
ผูบริหารทองถิ่น เลขานุการรองผูบริหารทองถิ่น และที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่นดวยโดยอนุโลม

๒๐
หมวด ๓
การจัดระเบียบบริหารราชการ

มาตรา ๖๘ ผูบริหารทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการสวนทองถิ่นและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการสวนทองถิ่นและลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรองจากผูบริหารทองถิ่น โดยรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่ผูบริหาร
ทองถิ่นมอบหมาย
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๖๙ อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผูบริหารทองถิ่นใหเปนไปตามที่
ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย
ในกรณี ที่ ผู บริ ห ารท องถิ่ น ไม อ ยู ห รื ออยู แ ต ไ ม อาจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให รองผู บริ หารท องถิ่ น
ตามลําดับที่ผูบริหารทองถิ่นกําหนดไวเปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด แตงตั้งใหผูบริหารทองถิ่นเปน
กรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
ผูบริหารทองถิ่นในระหวางรักษาราชการแทนดวย
มาตรา ๗๐ การมอบหมายตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง และมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือ
เวนแตกรณีเรงดวนจะมอบหมายดวยวาจาก็ได และเมื่อผูไดรับมอบหมายดําเนินการแลวใหรายงานการดําเนินการ
เปนหนังสือใหผูมอบหมายทราบ
มาตรา ๗๑ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูบริหารทองถิ่นจะ
พึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมได
กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูบริหารทองถิ่นอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองผูบริหาร
ทองถิ่นเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูบริหารทองถิ่นก็ได แตถามอบใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือรองปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ
ผูมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ และใหมี
อํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได

๒๑
มาตรา ๗๒ ในการปฏิบัติหนาที่และบังคับการใหเปนไปตามข อบั ญญั ติทองถิ่ น ใหผูบริหาร
ทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง มีฐานะเปนพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมายหรือขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และเปนกรณีที่
อาจเปรียบเทียบไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหัวหนาสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจเปรียบเทียบได และ
เมื่อผูกระทําผิดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน ระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป
เงินคาปรับตามมาตรานี้ใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น และ
ขาราชการสวนทองถิ่น เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ ๑
อํานาจหนาที่ของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล

มาตรา ๗๔ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ตอง
ทําในเขตของตนในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองตอความจําเปนของชุมชนในทองถิ่น ดังนี้
(๑) การจัดทํา ใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา
(๒) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ที่จอดรถ ทาขาม และทาเทียบเรือ
(๓) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(๔) การจัดการศึกษาภาคบังคับ
(๕) การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก คนชรา คนดอยโอกาส
(๖) การสาธารณสุข อนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๘) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ

๒๒
(๙) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
มาตรา ๗๕ นอกจากอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗๔ เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล อาจจัด
จัดทําบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองตอความจําเปนของชุมชนในทองถิ่น ดังนี้
(๑) การสาธารณูปโภคและการกอสราง
(๒) การสาธารณูปการ
(๓) การสงเสริม การฝกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพ
(๔) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(๕) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๖) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(๗) การสงเสริมการกีฬา
(๘) การจัดใหมีและบํารุงสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๙) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๐) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๑๑) การจัดใหมีการควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
(๑๒) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(๑๓) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๑๔) การรั กษาความปลอดภั ย ความเป นระเบี ยบเรี ยบร อยและการอนามั ยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ
(๑๕) การผังเมือง
(๑๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(๑๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๑๘) การควบคุมอาคาร
(๑๙) การรักษาความสงบเรียบรอย การปองกัน รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(๒๐) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาล หรือองคการ
บริหารสวนตําบล
สวนที่ ๒
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรา ๗๖ ภายใตบังคับมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่
ตองทําบริการสาธารณะภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้

๒๓
(๑) การจัดการศึกษาชั้นมัธยมหรือสูงกวา ศูนยเรียนรูชุมชน หองสมุดประชาชน และการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(๒) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(๓) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๔) การกอสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) การสรางแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภครวม
(๖) การสงเสริมการกีฬา สนามกีฬา งานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(๗) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๘) การสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
(๙) การจัดระบบการสาธารณสุขโดยรวม
(๑๐) การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด
(๑๑) การจัดทําผังเมือง
(๑๒) การวางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีโครงขายครอบคลุมทั้งจังหวัด
มาตรา ๗๗ นอกจากอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗๖ องคการบริหารสวนจังหวัด อาจจัดจัดทําบริการ
สาธารณะเพื่อตอบสนองตอความจําเปนของชุมชนในเขตจังหวัด ดังนี้
(๑) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๒) การประสานและใหความรูในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด
(๓) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๔) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
(๕) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
(๖) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
(๗) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๙) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจกรรมไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับ
บุคคลอื่นหรือสหการ
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๑) การจัดใหมโี รงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
(๑๒) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(๑๓) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๑๔) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด

๒๔
(๑๕) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดและกิจการ
นั้นเปนการสมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด
(๑๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น
มาตรา ๗๘ ใหการสนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
ในการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ของตน ในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศองคการ
บริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําหรือจัดใหมีสิ่งกอสรางหรือทรัพยสินใดใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและการนั้นเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ถามิไดมีขอตกลงไว
เป นประการอื่ น ให สิ่งก อสร างหรื อทรัพย สิ นนั้ นตกเปนทรั พย สินขององค กรปกครองสวนท องถิ่ นนั้ น แต ถ า
สิ่งกอสรางหรือทรัพยสินนั้นเปนการจัดทําขึ้นเพื่อเปนบริการสาธารณะและตองใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง
การที่จะบริหารกิจการนั้นตอไป และการแบงผลประโยชนและคาใชจายในการบริหาร ใหเปนไปตามที่ไดตกลงกัน
ไวกอนดําเนินการ
สวนที่ ๓
การจัดทําบริการสาธารณะ
__________________
มาตรา ๘๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายนี้เพื่อใหเกิดประโยชนในเชิงประสิทธิภาพ
ความคุมคา หรือความสะดวกแกประชาชนในการรับบริการองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจรวมมือกันดําเนินการ
หรืออาจมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการแทนได
มาตรา ๘๑ องค กรปกครองส วนท องถิ่ นอาจดํ าเนิ นกิ จการพาณิ ชย เพื่ อประโยชน ในการใช
ทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหคุมคาและเปนการบริการแกประชาชน โดยออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อ
กําหนดใหมีบริการในเรื่องใดโดยเรียกเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนตามที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่นก็ได
มาตรา ๘๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจดําเนินกิจการนอกเขตตนเองไดเมื่อการนั้นจําเปนตอง
ทําเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหนาที่ หรือเปนประโยชนรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นนั้นการ
ดําเนินกิจการนอกเขตจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่นที่จะดําเนินการและสภาทองถิ่นที่
เกี่ยวของ

๒๕
มาตรา ๘๓ ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ดําเนินกิจการใดในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อาจมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือความปลอดภัยของประชาชนใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ใหผูบริหารทองถิ่นนั้นรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
เมื่อไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาหา
มาตรการในการแกไขปญหารวมกันโดยเร็ว และเมื่อมีขอยุติประการใด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามขอยุตินั้น ในกรณีที่ไมอาจหาขอยุติได
หรือไมอาจดําเนินการตามขอยุติได ใหดําเนินการตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๘๔ ในกรณี ที่ องค กรปกครองส วนท องถิ่ นจั ดทํ าบริ การสาธารณะตามที่ ส วนราชการ
หน วยงานของรั ฐมอบหมายที่ นอกเหนื อจากอํ านาจหน าที่ ที่ องค กรปกครองส วนท องถิ่ นดํ าเนิ นการเป นปกติ
หากมีผลกระทบสถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐตองสนับสนุนงบประมาณและหรือบุคลากร
ใหเพียงพอกับภารกิจที่มอบหมายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกการดําเนินงานนั้นดวย
มาตรา ๘๕ ในกรณีจําเปน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการ ซึ่งอยูใน
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาตอบแทนที่เกี่ยวของแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น
สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได
ในกรณีที่กิจการที่มอบใหบุคคลใดดําเนินการหรือรวมกับบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปน
กิจ การหรื อภารกิ จ ที่ เ ป นหนาที่ พื้ นฐานขององค กรปกครองสว นทองถิ่ น ในการใหบริการประชาชน องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจะเรียกเก็บคาตอบแทนใดๆ จากบุคคลนั้นอันจะเปนผลใหประชาชนตองรับภาระสูงขึ้นโดย
ไมจําเปนมิได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งถากอใหเกิดความเดือดรอนหรือภาระแกประชาชนในทองถิ่น
เกินสมควร ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสั่งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการหรือ
ภารกิจนั้นเองก็ได
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินกิจการหรือภารกิจตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๘๖ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจรวมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น จัดตั้งสหการเพื่อทํากิจการใดอันอยูภายใตอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นได

๒๖
ใหสหการมีคณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และ
ส วนราชการ หน วยงานของรั ฐ รั ฐวิ สาหกิ จ องค การมหาชน หรื อองค กรปกครองส วนท องถิ่ นอื่นที่ เกี่ ยวข อง
แลวแตกรณี
ใหสหการมีสถานะเปนนิติบุคคล
หลั กเกณฑ และวิ ธี การจั ดตั้ ง การยุ บเลิก หรื อการเปลี่ ยนแปลงการบริหารสหการ การจัดการ
ทรัพยสินและเงื่อนไขในการจัดตั้งใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๘๗ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจทํากิจการรวมกับบุคคลอื่นใดโดยกอตั้งบริษัทหรือ
ถือหุนในบริษัทไดเมื่อ
(๑) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจการเปนสาธารณูปโภค แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการ
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกระทําอยูแลว กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ
(๒) องค กรปกครองส วนท องถิ่ นต องถื อหุ นเป นมู ลค าเกิ นร อยละห าสิ บของทุ นที่ บริ ษั ทนั้ น
จดทะเบียนไว ในกรณีที่มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่นถือหุนอยูในบริษัทเดียวกันใหนับหุนที่ถือรวมกัน และ
(๓) สภาท องถิ่ น มี มติเ ห็น ชอบดว ยคะแนนเสี ย งเกิน กึ่ ง หนึ่ ง ของจํา นวนสมาชิก สภาท องถิ่ น
ทั้งหมด และ
การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นถืออยูตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
มาตรา ๘๘ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานหรือนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อ
จัดทําบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหนวยงานบริหารขึ้นมาใหม โดยมีความมุงหมายใหมีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรและบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะจัดตั้งเปนองคการมหาชนทองถิ่นก็ได
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินกิจการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการหนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น โดยเรียกคาบริการไดโดยตราเปนขอบัญญัติ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจซื้อบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือหนวยงาน
ของรัฐได
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๙๐ การจัดบริการสาธารณะใดเปนการดําเนินการเพื่อประโยชนโดยตรงตอประชาชน
ในพื้นที่หรือเปนเรื่องของประชาชนเองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจมอบใหชุมชนหรือประชาชนดําเนินการ
เองได โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล วางมาตรฐานการการดําเนินการ อํานวย
ความสะดวก สนับสนุนงบประมาณ และความรูดานวิชาการใหแกชุมชนหรือประชาชน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อบริการใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

๒๗
มาตรา ๙๑ ใหกระทรวงมหาดไทย สงเสริม สนับสนุน แนะนําและประสานกับหนวยงานอื่นของรัฐ
เพื่อให การบริ หารงานขององค กรปกครองส วนทองถิ่ นในหมวดนี้ให เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และประโยชน สุ ขต อ
ประชาชนในทองถิ่น ตลอดจนกํากับดูแลใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หมวด ๕
ขอบัญญัติทองถิ่น
________________
มาตรา ๙๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจตราขอบัญญัติทองถิ่นโดยไมขัดหรือแยงตอ
กฎหมายในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การปฏิบัติใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจตราขอบัญญัติได
(๓) การใหบริการโดยมีคาตอบแทนตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง
(๔) การดําเนินการพาณิชย
ในขอบัญญัติทองถิ่นจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งอาจเปนโทษทางอาญาหรือโทษ
ทางปกครอง ไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดโทษจําคุกเกินหนึ่งเดือน หรือโทษปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ขอบัญญัติทองถิ่นจะกําหนดวิธีการเปรียบเทียบปรับ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ และวิธีการอํานวย
ความสะดวกในการชําระคาปรับหรือวิธีอื่นใดไวดวยก็ได
มาตรา ๙๓ รางขอบัญญัติทองถิ่นจะเสนอไดก็แตโดยผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่นจะเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวกับการเงินไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของ
ผูบริหารทองถิ่น
รางขอบัญญัติที่ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเสนอ ถาเรื่องนั้น
ชอบดวยกฎหมายและอยูในหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไมเกี่ยวกับการเงิน ใหสภาทองถิ่นรับ
หลักการและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป แตถาเรื่องนั้นเกี่ยวกับการเงิน ใหสภาทองถิ่นพิจารณาตามควรแกกรณี

๒๘
มาตรา ๙๔ รางขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงรางขอบัญญัติ ดังตอไปนี้
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร
(๒) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินการจางและ
การพัสดุ
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
(๔) การพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือการโอนงบประมาณ
รายจายขององคการปกครองสวนทองถิ่น
เมื่อมีกรณีจะตองวินิจฉัยวารางขอบัญญัติทองถิ่นใดเปนรางขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวกับการเงิน
หรือไม ใหประธานสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นรวมกันวินิจฉัย ในกรณีที่หาขอยุติไมได ใหผูกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๙๕ ในการเสนอสภาท องถิ่ นเพื่ อพิ จารณาร างข อบั ญญั ติ ท องถิ่ นหรื อร างข อบั ญญั ติ
งบประมาณ ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่นจัดทําสรุปสาระสําคัญของรางขอบัญญัติทองถิ่น
หรือรางขอบัญญัติงบประมาณ ที่จะเสนอปดประกาศไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวาสิบหาวัน
กอนเสนอสภาทองถิ่นพิจารณา เพื่อรับฟงความเห็นของประชาชน
รางขอบัญญัติทองถิ่นที่เสนอโดยผูบริหารทองถิ่นนอกจากจะตองปฏิบัติตามวรรคแรกแลวจะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น และนโยบายที่แถลงตอสภาทองถิ่น
ในการพิจารณารางข อบัญญั ติ ทองถิ่ นหรื อรางขอบัญญั ติงบประมาณ ใหสภาท องถิ่นคํานึงถึง
ความเห็นของประชาชนที่ไดเสนอตามวรรคหนึ่งดวย
มาตรา ๙๖ เมื่อสภาทองถิ่นไดพิจารณาและเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติทองถิ่นใดที่ไมใชราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปใหประธานสภานั้นสง
รางขอบัญญัติทองถิ่นนั้นไปยังผูบริหารทองถิ่นภายในสามวันนับแตวันที่ สภาทองถิ่นใหความเห็นชอบ เพื่อสงไปยัง
ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นไดรับรางขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพิจารณารางขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและ
สงคืนประธานสภาทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติทองถิ่นนั้น ถาผูกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมสงคืนรางขอบัญญัติทองถิ่นนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติทองถิ่นนั้น และใหผูบริหารทองถิ่นลงนามและประกาศใชบังคับตอไป
ในกรณีที่ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติทองถิ่น ใหสง
รางขอบัญญัติทองถิ่นนั้นพรอมดวยเหตุผลไปยังสภาทองถิ่นเพื่อพิจารณาใหม ถาสภาทองถิ่นมีมติยืนยันตามราง
ขอบัญญัติทองถิ่นเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นทั้งหมดเทาที่มีอยู ให
ประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัติทองถิ่นนั้นใหผูบริหารทองถิ่นลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติทองถิ่น และแจง

๒๙
ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ แตถาสภาทองถิ่นไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
ร างข อ บั ญญั ติ ท องถิ่ น หรื อยื น ยั น ร างข อบั ญญั ติ ท องถิ่ น เดิ มด ว ยคะแนนเสี ย งน อ ยกว า สองในสามเท าที่ มี อ ยู
ใหรางขอบัญญัติทองถิ่นนั้นตกไป
มาตรา ๙๗ ร างข อบั ญญั ติท องถิ่ นที่ สภาท องถิ่นไม เห็ นชอบด วยให เป นอั นตกไป ยกเว นร าง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
รางขอบัญญัติทองถิ่นที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจะเสนอใหม
ไดเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่สภาทองถิ่นไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
มาตรา ๙๘ งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองตราเปนขอบัญญัติ ในกรณีที่
ข อบั ญญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป ออกไม ทั นป งบประมาณใหม ให ใช ข อบั ญญั ติ งบประมาณรายจ ายใน
ปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน
ถาในปใดปรากฏวาจํานวนเงินซึ่งอนุญาตไวตามงบประมาณไมพอสําหรับการใชจายประจําปก็ดี
หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งรายรับหรือรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดี ใหตราขึ้นเปนขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมประจําป
มาตรา ๙๙ ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติ ม
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหจัดทําโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๑๐๐ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณและรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมประจําป สภาทองถิ่นจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่สภาทองถิ่นไดรับราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น
ถาสภาทองถิ่นพิ จารณาร างขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาทองถิ่นไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น
มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่สภาทองถิ่นไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรื อ ร า งข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจํ า ป ให ผู กํ า กั บ ดู แ ลองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตั้ ง
คณะกรรมการรวม ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นและผูแทนที่ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง ตามจํานวนที่
กําหนดไวในมาตรา ๑๐๒ เปนคณะกรรมการรวมเพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง โดยแกไขปรับปรุงหรือยืนยัน
สาระสําคัญในรางขอบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ใหยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนประโยชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนเปนสําคัญ

๓๐
มาตรา ๑๐๒ คณะกรรมการรวมตามมาตรา ๑๐๑ มีองคประกอบดังนี้
(๑) กรณี องค การบริ หารส วนตํ าบล ให มี คณะกรรมการจํ านวนเจ็ ดคนประกอบด วย สมาชิ ก
สภาทองถิ่นซึ่งสภาทองถิ่นแตงตั้งจํานวนสามคน และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งผูบริหาร
ทองถิ่นแตงตั้งจํานวนสามคน โดยใหแตงตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการ
(๒) กรณีเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีคณะกรรมการจํานวนสิบหาคนประกอบดวย
สมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งสภาทองถิ่นแตงตั้งจํานวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่ง
ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งจํานวนเจ็ดคน โดยใหแตงตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการ
มาตรา ๑๐๓ ใหกรรมการตามมาตรา ๑๐๒ แลวแตกรณีรวมกันปรึกษาและแตงตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปน
ผูดํารงตําแหนงใดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นคนหนึ่ง ทําหนาที่เปนประธานกรรมการดังกลาว ภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่มีกรรมการครบจํานวน
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนกรรมการหรือประธานกรรมการได
ภายในกํ าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ งหรื อกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิ บัติ หรือไมอาจปฏิ บั ติ หนาที่ ได
ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการ
ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น และมิไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ทําหนาที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบ
ตามจํานวน
มาตรา ๑๐๕ ใหคณะกรรมการรวม ทําการพิจารณารางขอบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน
นับตั้งแตวันที่ไดตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแลวรายงานตอผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณีที่
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานกรรมการรวบรวมผลการ
พิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แลวรายงานตอผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๑๐๖ ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงรางขอบัญญัติที่ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการหรือประธานกรรมการใหผูบริหารทองถิ่นโดยเร็วแลวใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางขอบัญญัติดังกลาว
ตอสภาทองถิ่นตามมาตรา ๙๓ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หากผูบริหารทองถิ่นไมเสนอรางขอบัญญัตินั้นตอสภาทองถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหผูกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง

๓๑
มาตรา ๑๐๗ ใหสภาทองถิ่นพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายตามมาตรา ๑๐๖ ใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากผูบริหารทองถิ่น หากสภาทองถิ่นพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดหรือมีมติไมเห็นชอบใหตราขอบัญญัตินั้น ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป และใหใชขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายในปงบประมาณปแลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสั่งยุบ
สภาทองถิ่น
มาตรา ๑๐๘ ขอบัญญัติทองถิ่นนั้นใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไปหรือตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินั้น
มาตรา ๑๐๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีสําเนาขอบัญญัติทองถิ่นไว ณ ที่ทําการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนเขา
ตรวจดูได และหากประชาชนประสงคจะไดสําเนาขอบัญญัติใดๆ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดใหโดยจะคิดคาใชจายดวยหรือไมก็ได
มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่สภาทองถิ่นสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภา บรรดารางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นยัง
มิไดใหความเห็นชอบ หรือที่สภาทองถิ่นใหความเห็นชอบแลวแตยังมิไดลงนามประกาศใชใหเปนอันตกไป
มาตรา ๑๑๑ ในระหวางที่ไมมีสภาทองถิ่น หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะ
รักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะและจะเรียกประชุมสภาทองถิ่นในทันทีมิได ผูบริหาร
ทองถิ่นโดยอนุมัติจากผูกํากับดูแลทองถิ่นจะออกขอกําหนดทองถิ่นใหใชบังคับดังเชนขอบัญญัติ และเมื่อประกาศ
แลวใหใชบังคับได
ในการประชุมสภาทองถิ่นคราวตอไป ใหนําขอกําหนดทองถิ่นนั้นเสนอตอสภาทองถิ่นเพื่ออนุมัติ
ถาสภาทองถิ่นอนุมัติแลว ใหขอกําหนดทองถิ่นนั้นใชบังคับเปนขอบัญญัติทองถิ่นตอไป ถาสภาทองถิ่นไมอนุมัติ
ให ขอกํ าหนดท องถิ่ นนั้ นตกไป แต ทั้ งนี้ ไม กระทบกระเทือนถึ งกิจการที่ ได กระทําไประหว างที่ ใช ขอกํ าหนด
ทองถิ่นนั้น
การอนุมัติหรือไมอนุมัติขอกําหนดทองถิ่น ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใหทราบ ในกรณีไมอนุมัติ
ใหมีผลตั้งแตถัดจากวันประกาศเปนตนไป

๓๒
หมวด ๖
การเงินการคลังทองถิ่น และการบริหารงบประมาณ
สวนที่ ๑
รายไดขององคกรปกครองทองถิ่น
มาตรา ๑๑๒ เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และ
เงินรายไดดังตอไปนี้
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๒) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย
(๔) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรร
ตามมาตรา ๑๑๓ (๓) และมาตรา ๑๑๓ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตอง
จายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับ
อัตราตามมาตรา ๑๑๓ (๔) แลว ไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่
ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพาสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุราและคา
แสตมปยาสูบ ซึ่งเก็บจาการคาในเขตเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหาร สวนตําบล โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บ
เพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีของคาแสตมปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น โดยเปนหนาที่ของ กรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
(๗) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนตภาษีรถ ตามกฎหมาย
วาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(๑๐) อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายสัตว
(๑๑) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหายวาดวยแร หลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐในอัตรารอยละสี่สิบ
ดวย ดังนี้
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตรให
ไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต

๓๓
(ข) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่
ตามประทานบัตร ใหไดไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต
(ค) องค การบริหารสวนตํ าบลหรือเทศบาลในจั งหวั ดอื่ นให ได รั บการจั ดสรรในอั ตรา
รอยละสิบของคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต
(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐใน
อัตรารอยละสี่สิบแลว ดังตอไปนี้
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่มีพื้นที่ตามประทานบัตรไดรับการจัดสรร
ในอัตรารอยละยี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต
(ข) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่
ตามประทานบัตร ใหไดไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต
(ค) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลในจังหวัดอื่นใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละ
สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต
(๑๔) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่มีทุนทรัพยภายใน
เขต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(๑๕) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามอัตรารอยและ
วิธีการที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่นกําหนด
(๑๖) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นจัดเก็บเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละสิบ
ของคาธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
(๑๗) คาธรรมเนียม ใบอนุญาต และคาปรับในกิ จการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ใหเทศบาล
องคการ บริหารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตทองถิ่นนั้น ๆ และใหตกเปนรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดังกลาว ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเทศบาลเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรับ ใหนํา
รายไดมาแบงใหองคการบริการสวนตําบลที่อยูภายในจังหวัดพื้นตามที่ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
(๑๘) คาใชน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวนที่คณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
(๑๙) คาธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่จัดใหมีขึ้น
(๒๐) ออกขอบัญญัติเทศบัญญัติเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษี
อากรและคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ไดทุกประเภทหรือเพียงบางประเภทคือ
(ก) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยูในเขตเทศบาล
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ซึ่งรานขายสุรอยูในเขตเทศบาล

๓๔
(ค) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน ซึ่งสถานที่เลน
การพนันอยูในเขตเทศบาล
(๒๑) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนรายไดของเทศบาล และองคการบริการสวนตําบล
มาตรา ๑๑๓ องคการบริการสวนจังหวัดอาจมีรายไดจากภาษี อากร คาธรรมเนียม และเงินรายได
ดังตอไปนี้
(๑) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซล
และน้ํามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตซึ่งเก็บจากการคา ในเขตจังหวัดโดยออก
ขอบัญญัติทองถิ่นจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับ น้ํามันและกิโลกรัมละไมเกินสิบสตางคสําหรับกาซ
ปโตรเลียม
(๒) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซึ่งเกิบจากการคาในเขตจังหวัดโดย
ออกเปน ขอบัญญัติทองถิ่นจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค
(๓) ภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรที่จัดเก็บไดในจังหวัดใดใหสงมอบใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรอยละหาของภาษีที่จัดเก็บได
(๔) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับ อัตราตาม
มาตรา ๑๑๒ (๔) มาตรา ๑๑๔ แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว
(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติทองถิ่น จัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตรา ซึ่ง
เมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๑๑๒ (๕) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร
(๖) ภาษี และค าธรรมเนี ยมรถยนต รวมทั้ งเงิ นเพิ่ มตามกฎหมายว าด วยรถยนต ภาษี รถตาม
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
(๗) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(๘) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
(๙) ค า ภาคหลวงแร ต ามกฎหมายว า ด ว ยแร ใ ห ไ ด รั บ การจั ด สรรในอั ต ราร อ ยละยี่ สิ บ ของ
คาภาคหลวงแร ที่จัดเก็บไดภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
(๑๐) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละ
ยี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียม ที่จัดเก็บไดภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
(๑๑) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด โดยออกขอบัญญัติทองถิ่นเรียกเก็บจากผูพัก
ในโรงแรม ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๑๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กําหมายมอบหมายหนาที่ใหองคการ
บริหาร สวนจังหวัดเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นและใหตกเปนรายไดของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
(๑๓) อํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากการคาในเขตจังหวัด
ดังตอไปนี้

๓๕
(ก) น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน หรือกาซปโตรเลียม
ที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นไดไมเกินลิตรละสิ บสตางคสําหรับน้ํามันและกิโลกรัมละ
ไมเกินสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม
(ข) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นไดไมเกินมวนละสิบสตางค
(๑๔) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือผูไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดใหมีขึ้น
มาตรา ๑๑๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายรับดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภค
(๓) รายไดจากการพาณิชยและการกิจการ ไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือ
จากสหการ
(๔) ภาษี อากร ค าธรรมเนี ยม ค าใบอนุ ญาต ค าปรั บ ค าตอบแทน หรื อรายได อื่ นใดตามที่ มี
กฎหมาย บัญญัติไวใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) คาบริการ
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
(๗) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(๘) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร
(๙) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตางๆ
(๑๐) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(๑๑) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
(๑๒) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน
(๑๓) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจที่ไดดําเนินการ
เพื่อมุงหากําไร ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑๔) รายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษ
การออกพันธบัตรตาม (๘) ใหออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
การกูเงินจากองคกรหรือนิติบุคคลตางๆ ตาม (๙) การกูเงินตาม (๑๐) และรายไดตาม (๑๓) ใหออกเปนขอบัญญัติ
ทองถิ่น ตามที่กฎกระทรวงกําหนดโดยคํานึงถึงความคุมคาและความสามารถในการชําระเงินคืน
รายรั บขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น ให ได รั บการยกเว นไม ต องเสี ยภาษี โดยการตราเป น
พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร

๓๖
มาตรา ๑๑๕ การจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายนี้ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๑๑๖ การจัดสรรรายรับตามมาตรา ๑๑๔ (๖) ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๑๑๗ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอื่นใด เพื่อองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นก็ได ทั้งนี้ โดยใหคิดคาใชจายตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
สวนที่ ๒
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
_________________
มาตรา ๑๑๘ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน และคาเบี้ยประชุม
(๒) คาจาง
(๓) คาตอบแทน
(๔) คาใชสอย
(๕) คาวัสดุ
(๖) คาสาธารณูปโภค
(๗) คาครุภณ
ั ฑ
(๘) คาที่ดนิ
(๙) คาสิ่งกอสราง
(๑๐) เงินอุดหนุน
(๑๑) รายจายตามขอผูกพัน
(๑๒) รายจายอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือขอบัญญัติทองถิ่นกําหนด

๓๗
สวนที่ ๓
การบริหารงบประมาณและการคลัง
_____________
มาตรา ๑๑๙ การจา ยเงินขององคกรปกครองส วนท องถิ่ น ให เ ปนไปตามที่ ไ ดอนุ ญาตไวใ น
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
การจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดกําหนดไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนจะ
จายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๑๒๐ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน หรือประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ของผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น และที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น จะตอง
สอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด
เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ค า เบี้ ย ประชุ ม และประโยชน ต อบแทนอื่ น ของประธานสภาท อ งถิ่ น
รองประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญที่สภา
ทองถิ่นตั้งขึ้น และอนุกรรมการที่คณะกรรมการสามัญตั้งขึ้น จะตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหง ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๑๒๑ เมื่ อ สิ้ น ป ง บประมาณให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ประกาศการรั บ จ า ยเงิ น ประจํ า ป
งบประมาณที่สิ้นสุดลงเพื่อเผยแพรใหประชาชนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ
ใหมีการตรวจสอบการบริหารงานคลัง การบัญชี ฐานะทางการเงิน หรือการเงินอื่นๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๑๒๒ ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การเงิน
การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และวางแนวทางเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน และการ
วางแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การออกระเบียบหรือการวางแนวทางตามวรรคหนึ่งรวมทั้งการดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไป
ตามระเบี ย บหรื อ หลั ก การและแนวทางดั ง กล า ว ให คํ า นึ ง ถึ ง ความเป น อิ ส ระ ความคล อ งตั ว และความมี
ประสิทธิภาพของ และความมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๓๘
หมวด ๗
การกํากับดูแล

มาตรา ๑๒๓ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทําเทาที่จําเปนและมีหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเปนไปเพื่อคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญของการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวไมได
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหมีการออกระเบียบเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ดังกลาวจะกําหนดมาตรการกํากับดูแลนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไวมิได
มาตรา ๑๒๔ ใหมีคณะกรรมการกลางกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) วางกรอบและนโยบายในการจัดทํามาตรฐานการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
(๒) เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในการจัดทํามาตรฐานการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดํ าเนิ นงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานของรัฐใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) รับเรื่องรองเรียนและวินิจฉัยเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการนี้เมื่อคณะกรรมการกลางกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําวินิจฉัย
เปนประการใดแลว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นถาหนวยงานที่เกี่ยวของไมปฏิบัติ
ตามใหรายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ
(๕) รับวินิจฉัยอุทธรณกรณีการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๒๙ และมาตรา ๑๓๐
(๖) รายงานเกี่ยวกับการกํากับ ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอคณะรัฐมนตรีปละหนึ่งครั้ง
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วิธีการไดมา และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางกํากับ
ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๒๕ กรรมการตามมาตรา ๑๒๔ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับ
การสรรหาเปนกรรมการอีกไดไมเกินสองวาระติดตอกัน

๓๙
มาตรา ๑๒๖ ใหหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการวางมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะมีหนาทีใ่ น
การสงเสริม สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดบริการสาธารณะใหเปนไปตามมาตรฐานทางเทคนิค
วิชาการ รวมถึงการกํากับดูแลเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่วางไว
มาตรา ๑๒๗ ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ เพื่อการนี้ใหผูกํากับ
ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงหรือสั่งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได ในกรณีที่ผูกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเห็นวาผูบริหารทองถิ่นหรือรองผูบริหารทองถิ่นปฏิบัติการในทางที่อาจนํามาซึ่งความเสียหายแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือกระทําการฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับของทางราชการ ผูกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวได แลวใหรายงานตอคณะกรรมการ
กลางกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง
ใหคณะกรรมการกลางกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกลาวภายใน
สามสิ บวั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ รายงานจากผู กํ ากั บดู แลองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น คํ าสั่ งของคณะกรรมการ
ใหเปนที่สุด
ใหจังหวัดเสนอรายงานการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดตอคณะกรรมการกลาง
กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นปละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๑๒๘ ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาทองถิ่นซึ่งมิใช
ขอบัญญัติทองถิ่นได ในกรณีที่ปรากฏวามตินั้นฝาฝนตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของทางราชการ หรือ
เปนมติที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําสั่งเพิกถอนมติตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น และตองกระทําภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่สภาทองถิ่นสงรายงานการประชุมในเรื่องนั้นถึงผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๑๒๙ ถาสภาทองถิ่นดําเนินการหรือไมดําเนินการใดอันไมชอบดวยหนาที่ หรือขัดตอ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ จนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือประโยชน
ของประชาชน หรือราชการ หรือประเทศเปนสวนรวม ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจยุบสภา
ทองถิ่นนั้นได
กอนมีคําสั่งยุบสภาทองถิ่น ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่ นแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนการวากระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ประชาชนเพียงใด และสมควรที่จะยุบสภาทองถิ่นหรือไม มติของคณะกรรมการถือเอาเสียงขางมาก

๔๐
มาตรา ๑๓๐ เมื่อมีกรณีกลาวหาวาผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น หรือ
รองประธานสภาทองถิ่น หรือกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือ สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลย
ไมกระทําการตามหนาที่ หรือกระทําการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ บกพรองดานจริยธรรม ใหผูกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสอบสวนบุคคลดังกลาวแลวแตกรณีได และเมื่อปรากฏผลจากการสอบสวนวาบุคคลดังกลาว
กระทําการตามที่ถูกกลาวหา ใหมีอํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนงได
ใหประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่นที่ถูกสั่งใหพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง
พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นดวย
กอนมีคําสั่งใหผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น หรือรองประธานสภา
ทองถิ่นพนจากตําแหนง ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวากระทําของ
บุคคลดังกลาวสมควรที่จะใหพนจากตําแหนงหรือไม มติของคณะกรรมการถือเอาเสียงขางมาก
มาตรา ๑๓๑ สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองปฏิบัติตนตามขอบังคับวาดวยจริยธรรม
ของสมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นนั้นกําหนดและระเบียบวาดวยจริยธรรมของผูบริหารทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่น
กําหนดขึ้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวามาตรฐานที่คณะกรรมการกลางกํากับ ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนด
ลักษณะ ๓
ความรวมมือระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดวยกันเอง

มาตรา ๑๓๒ เพื่อประโยชนแกกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหหนวยงานของรัฐให
คําแนะนํา รวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุน กิจการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รองขอ
มาตรา ๑๓๓ ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือ
หนวยงานของรัฐในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหคํานึงถึงแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้นดวย
มาตรา ๑๓๔ สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด อาจเสนอข อ สอบถามต อ ประธาน
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของราชการ
สวนภูมิภาคและใหหัวหนาหนวยงานราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินซึ่งมาปฏิบัติ
หนาที่ในเขตจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนา

๔๑
หนวยงานราชการดังกลาวชี้แจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภายในเวลา
อันสมควรก็ได
ผูว าราชการจัง หวัดหรื อหัวหนาหนวยงานราชการย อมมี สิทธิที่จะไม ตอบคํ าถามเมื่ อเห็น วา
ขอเท็จจริงนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือเกี่ยวกับนโยบายของการบริหารราชการสวนกลางที่ยัง
ไมสมควรเปดเผย
มาตรา ๑๓๕ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมเพื่อเปนตัวแทนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการดําเนินการของสมาคมใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบตามขอเสนอแนะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานกับ
สมาคมได
ลักษณะ ๔
การมีสว นรวมของประชาชน

มาตรา ๑๓๖ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
กิ จการขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น และตรวจสอบการบริหารงานของผูบริ หารท องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธี การ
ที่บัญญัติไวในขอบัญญัติทองถิ่น
ในการดําเนินการตามวรรคแรกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่จะใหประชาชน
เขามามีสวนรวมดวย ตามความเหมาะสมของแตละทองถิ่น
มาตรา ๑๓๗ ในกรณีที่การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบกอน
กระทําการเปนเวลาพอสมควรและในกรณีที่เห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการกระทํา
นั้น หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออก
ขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องดังกลาว
มาตรา ๑๓๘ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการ
จัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานมา

๔๒
มาตรา ๑๓๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํารายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
รายงานตอสภาทองถิ่นทราบและใหขอคิดเห็นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นและสวนราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนําไปดําเนินการตอไป
มาตรา ๑๔๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจออกขอบัญญัติทองถิ่น เพื่อกําหนดคาตอบแทนและ
ประโยชน แก ประชาชน ซึ่ งเข ามามี ส วนร วมในการดํ าเนิ นงานขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น ตามหมวดนี้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ลักษณะ ๕
องคกรปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบพิเศษ

มาตรา ๑๔๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ไดแก
(๑) กรุงเทพมหานคร
(๒) เมืองพัทยา
(๓) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๔๒
การจัดระเบียบบริหารราชการตลอดจนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๔๒ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๔๒ เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนของรัฐ ทองถิ่น และประชาชน จะตราพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดหรือที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่ก็ได
มาตรา ๑๔๓ โครงสราง อํานาจหนาที่ และรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น

