
ราง 
ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   
 
มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้  

 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล  

“องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ” หมายความวา กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ       
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ตําบล” หมายความวา ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่  

  “อําเภอ” หมายความวา อําเภอตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และให                
หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 

  “นายอําเภอ” ใหหมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 

  “จังหวัด” หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

  “สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองคการบริหาร 
สวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

  “สมาชิกสภาทองถ่ิน” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล  

“รองผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  

“ขาราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการเทศบาล 
ขาราชการสวนตําบล 

“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  



 
 

๒

“ขอบัญญัติทองถ่ิน” หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติเทศบาล 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  

“ระเบียบที่เกี่ยวของ” หมายความวา ระเบียบที่ราชการสวนกลางออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

“การกํากับดูแล” หมายความวา การดําเนินงานเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานให
เปนไปตามกฎเกณฑ ระเบียบ วิธีการ ตามที่กฎหมายกําหนด 

“ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา นายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลและผูวาราชการจังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล  

“คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา 
คณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ลักษณะ ๑ 
บททัว่ไป 

   
 
  มาตรา ๒  องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหลายเปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนราชการสวน
ทองถ่ิน และเปนหนวยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่กําหนดไว
ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
  รัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็งในการบริหารงาน
ไดโดยอิสระ และตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการคลัง
ทองถ่ินใหสามารถจัดบริการสาธารณะไดอยางครบถวนตามอํานาจหนาที่   
  การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองกระทําเทาที่จําเปนและไมกระทบตอ              
ความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น โดยมีองคกรที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบการใชอํานาจของ         
ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
  มาตรา ๓  ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การจัดทําบริการสาธารณะ          
ที่ไดมาตรฐานและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศโดยรวม  

การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยูหรือ       
วิถีชีวิตของประชาชนตองเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดวย 

 



 
 

๓

   มาตรา ๔  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 

ลักษณะ ๒ 
การจัดระเบยีบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   

หมวด ๑ 
การจัดตัง้ การรวม การยกฐานะ 

และความสัมพนัธกับกฎหมายลักษณะปกครองทองที ่
   

 
สวนที ่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  เทศบาลตําบล ไดแก ทองถ่ินซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเปน            
เทศบาลตําบล  
 

มาตรา ๘  เทศบาลเมือง ไดแก ทองถ่ินที่มีประชากรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป 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 และใหระบุช่ือและเขตเทศบาลไวดวย 

 
มาตรา ๑๑  การกําหนดเกณฑรายไดในการเปนเทศบาล ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และ

มาตรา ๙ ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๒  การระบุช่ือและเปลี่ยนแปลงชื่อขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ใหกระทํา

เปนประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๑๓  ในจังหวัดหนึ่งใหมีองคการบริหารสวนจังหวัด 
เขตองคการบริหารสวนจังหวัดไดแกเขตจังหวัด 

 
สวนที ่๒ 
การรวม 

   
 
มาตรา ๑๔  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีประชากรลดลงจนเหลือไมถึงสองพันคนติดตอกัน  

เปนเวลาหนึ่งปและตองพึ่งพาเงินอุดหนุนทั่วไปมากกวารอยละหาสิบของรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
ยอนหลังสามป ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น โดยใหรวมพื้นที่เขากับ
องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่น ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่   
ครบกําหนดหนึ่งปดังกลาว 

การรวมพื้นที่ เขากับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
รูปแบบอื่นใหดําเนินการตามเจตนารมณของประชาชนที่อยูในพื้นที่นั้น หากเปนการยุบเทศบาลไปรวมกับ       
องคการบริหารสวนตําบล ใหดําเนินการยกฐานะองคการบริหารสวนตําบลที่ไปยุบรวมเปนเทศบาลและตอง         
กําหนดเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีสภาพทางภูมิศาสตรที่ไมสามารถ
ติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะไปรวมไดโดยสะดวก 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลบางสวนมี 

ความตองการที่จะไดรับการจัดบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลใกลเคียงที่มีเขตติดตอกัน 
เนื่องจากมีความสะดวกในการติดตอและเปนประโยชนตอการพัฒนาพื้นที่และความเจริญของประชาชนในพื้นที่นั้น 
ใหกระทรวงมหาดไทยแบงเขตพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลนั้นใหมเพื่อนําไปรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่อยูใกลเคียงนั้นได  



 
 

๕

การแบงเขตพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง จะตองไมเปนผลใหตองมีการยุบองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
มาตรา ๑๔ โดยทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย และใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทองที่ตาม
กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และตองกําหนดเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือเขตเทศบาลใหมไวดวย 

มาตรา ๑๖  องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันดังตอไปนี้ อาจ
รวมกันไดตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินได  

(๑) องคการบริหารสวนตําบลรวมกับองคการบริหารสวนตําบล 
(๒) องคการบริหารสวนตําบลรวมกับเทศบาล 
(๓) เทศบาลรวมกับเทศบาล 
การรวมกันตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงตองกําหนดเขต     

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย และใหประกาศมีผลในวันที่อายุของ        
สภาทองถ่ินที่เหลืออยูนานที่สุดสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาทองถ่ินนั้น 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินใดสิ้นอายุลงหรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง
เนื่องจากถึงคราวออกตามวาระกอนประกาศมีผลใชบังคับตามวรรคสอง ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินนั้น
และการดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถ่ินยังคงอยูตอไปเทากับอายุของสภาทองถ่ินที่เหลือนานที่สุดหรือมีการยุบ
สภาทองถ่ินนั้น และมิใหนํามาตรา ๕๙ วรรคสอง มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารทองถ่ินในกรณีนี้ 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินตามวรรคสามวางลงหรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง 
ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแทนตําแหนงที่วาง และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับ
วาระของผูซ่ึงตนแทน เวนแตกรณีสมาชิกสภาทองถ่ินมีวาระเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาทองถ่ิน          
มีสมาชิกเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๑๗  การสํารวจเจตนารมณของประชาชนตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ และ     

มาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๘  บรรดากิจการ งบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ ขาราชการสวนทองถ่ิน

พนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจากการยุบรวมตามมาตรา ๑๔ การรวมพื้นที่ตาม
มาตรา ๑๕ หรือการรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๑๖ ใหโอนไปเปนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่รับรวมนั้น ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันได ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูกําหนด และใหทําเปนประกาศ
ของผูวาราชการจังหวัด 

การดําเนินการทางปกครองและบรรดาคําสั่งทางปกครองที่มีอยูกอนการยุบรวม ใหมีผลตอไป   
และใหถือวาเปนการกระทําหรือคําสั่งทางปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับรวม 

 



 
 

๖

มาตรา  ๑๙  ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รวมกัน  ใหใชขอบัญญัติทองถ่ินตามที่ตกลงกัน 
และใหแกช่ือขอบัญญัติทองถ่ินเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รวมกันนั้น  

ใหถือวาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ถูกยุบหรือรวมยังคงมีอยู และใหใชจายตามรายการที่ไดตั้งไว เวนแตมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการที่ระเบียบการคลัง การงบประมาณ อนุญาตใหกระทําได 
 

สวนที ่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 แลวแตกรณี และใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบอายุของ              
สภาเทศบาลเดิม หรือมีการยุบสภาเทศบาล หรือจนกวาจะพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืนใดตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายนี้  

(๒) ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหดําเนินการเลือกตั้ง       
เพื่อใหมีสมาชิกสภาเทศบาลครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด โดยใหสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรับเลือกตั้งใหมมี
วาระการดํารงตําแหนงเชนเดียวกับสมาชิกสภาเทศบาลตาม (๑) เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึง       
หนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาเทศบาลนั้นประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

(๓) ใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการสภาทองถ่ิน เลขานุการ และที่ปรึกษาของ
เทศบาลเดิม เปนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการสภาทองถ่ิน เลขานุการ และที่ปรึกษาของเทศบาล
ใหม และใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของตําแหนงเดิม หรือจนกวาจะพนจากตําแหนงดวย
เหตุอ่ืนใดตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้และมิใหนํามาตรา ๕๙ วรรคสองมาใชบังคับ 



 
 

๗

(๔) ในกรณีที่มีรองนายกเทศมนตรี เลขานุการ และที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน ยังไมครบจํานวน
ตามที่กฎหมายกําหนด ใหแตงตั้งใหครบถวน และใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระของนายกเทศมนตรี              
ผูแตงตั้ง 

 
มาตรา ๒๒  ใหนําความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับกับการโอนกิจการ งบประมาณ 

ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ ขาราชการสวนทองถ่ิน ลูกจาง การกระทําทางปกครองและคําสั่งทางปกครอง และ
การใชบังคับขอบัญญัติทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่ยกฐานะโดยอนุโลม 

 
สวนที ่๔ 

ความสัมพนัธกับกฎหมายลกัษณะปกครองทองที ่
   

 
มาตรา ๒๓  เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งหรือยกฐานะ

ทองถ่ินใดเปนเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว มิใหนํากฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ในสวนที่บัญญัติถึง
การแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานันมาใชบังคับในทองถ่ินนั้น และ
ใหบรรดาบุคคลที่เปนกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน พนจากตําแหนง
และหนาที่เฉพาะในเขตเทศบาลนั้น  

บรรดาอํานาจหนาที่ของกํานันและผูใหญบานที่มิใช เปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอหรือผูซ่ึงนายอําเภอ
มอบหมาย 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครเขาไปในพื้นที่ของ     

องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลตําบล ใหนํามาตรา ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   
 
  มาตรา ๒๕  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มิใชองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 
ประกอบดวย 
  (๑)  สภาทองถ่ิน 
  (๒) ผูบริหารทองถ่ิน 
 



 
 

๘

สวนที ่๑ 
สภาทองถ่ิน 

   
 
  มาตรา ๒๖  สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล           
ไมนอยกวาเกาคน โดยกําหนดใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละหนึ่งคน หากหมูบานใดมีจํานวน
ประชากรเกินหารอยคนขึ้นไป ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดสองคน ถาเขตพื้นที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลใดมีหมูบานไมเพียงพอ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหครบเกาคน                 
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
บริหารสวนจังหวัดไดส่ีสิบสองคน 
 (๕) จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคนขึ้นไป ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได              
ส่ีสิบแปดคน 
  ในอําเภอหนึ่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดหนึ่งคน เมื่อรวมจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจากแตละอําเภอแลว จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังไม
เปนไปตามเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหนําจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัด
จะพึงมีไดไปหารจํานวนราษฎรทั้งจังหวัด ไดผลลัพธเทาใดใหถือเปนเกณฑสําหรับคํานวณสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยอําเภอใดมีจํานวนราษฎรมากที่สุด ใหอําเภอนั้นมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน แลวใหเอาผลลัพธดังกลาวหักออกจากจํานวนราษฎรของอําเภอนั้น เหลือเทาใดใหถือเปน



 
 

๙

จํานวนราษฎรของอําเภอนั้นในการพิจารณาเพิ่มสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่ยังขาดจํานวนอยูและให
กระทําดังนี้ตอๆ ไปจนไดสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครบจํานวน 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้ง 
   
  มาตรา ๒๙  สภาทองถ่ินประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  
 

มาตรา ๓๐  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ดวย 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาสามปถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลผูสมัครจะตองมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบานในหมูบานที่จะลงสมัครดวย 

(๔) ไมเปนผูเคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน หรือที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน เนื่องจากมีพฤติกรรมในทาง
ทุจริต 

(๕) ไมเปนผูถูกสั่งใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน หรือที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน เพราเหตุกระทําการฝาฝน
มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ แลวแตกรณี และพนจากตําแหนงยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(๖) พนจากสมาชิกภาพเพราะสภาทองถ่ินถูกยุบตามมาตรา ๔๖ (๑) หรือถูกสั่งใหพนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๔๖ (๒) ยังไมถึงสี่ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

 
 มาตรา ๓๑ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
 (๒) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล 
 (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป และไดพนโทษมายัง        
ไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
 (๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับโทษหรือ         
ไมโดยไดพนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี  



 
 

๑๐

 (๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 (๘) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
 (๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก           
สภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายวาดวยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลวแตกรณีมายังไมถึงหาปนับถึง              
วันเลือกตั้ง 
 (๑๐) อยูในระหวางเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตาม
มาตรา ๓๗ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา 
 (๑๑) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไมถึงหนึ่งปนับแตวันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งอันเนื่องมาจากการกระทําการโดยไมสุจริตตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับ
เลือกตั้งมาโดยไมสุจริต 
 (๑๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
 (๑๓) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเดียวกันหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
 (๑๔) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
 (๑๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินหรือ
เปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 
 (๑๖) เปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูตรวจการแผนดิน 
 
 มาตรา ๓๒ อายุของสภาทองถ่ินมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน 
  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน  
  ในกรณีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินแทนตําแหนงที่วางลง ใหมีการเลือกตั้งขึ้นแทนภายใน            
ส่ีสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตอายุของสภาทองถ่ินจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันไมตองมีการ
จัดการเลือกตั้ง  

ผูไดรับเลือกตั้งแทนอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของผูซ่ึงตนแทน   



 
 

๑๑

ในกรณีตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินวางลง และยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินแทน
ตําแหนงที่วาง ถายังมีสมาชิกสภาทองถ่ินเหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหสภาทองถ่ินประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน            
เทาที่มีอยู 

 
  มาตรา ๓๓  สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแทนของปวงชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และ
ตองปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ 
  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาทองถ่ินตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาทองถ่ินวาจะรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 
  มาตรา ๓๔  สมาชิกสภาทองถ่ินตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะกระทํา  
 

มาตรา ๓๕  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินสิ้นสุดลงเมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาทองถ่ิน หรือมีการยุบสภาทองถ่ิน 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถ่ินที่ตนเปนสมาชิก 
 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๑ 

(๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๓๔ 
 (๖) ขาดประชุมสภาทองถ่ินสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 (๗) สภาทองถ่ินมีมติใหพนจากตําแหนง เพราะเหตุมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของ
สภาทองถ่ิน  โดยมีสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อ
เสนอใหสภาทองถ่ินพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจาํนวนสมาชกิสภาทองถ่ิน
ทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่สภาทองถ่ินมีมติ 
 (๘) ถูกถอดถอนจากการเปนสมาชิกสภาทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อ    
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

(๙) พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓๐ 
(๑๐) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหรับโทษจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ 
 (๑๑) ส้ินสุดสมาชิกภาพดวยเหตุอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกันทั้งหมด ใหถือวาเปนการ
ยุบสภาทองถ่ิน 



 
 

๑๒

ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีเหตุใหพน
จากตําแหนง  

ในการคํานวณวันเพื่อดําเนินการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ตามวรรคหนึ่ง (๔) (๕) หรือ (๑๐)       
ใหคํานวณโดยนับแตวันที่พนกําหนดระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๖  เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๕ 

(๔) (๕) หรือ (๑๐) ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินสอบสวนและวินิจฉัยภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน  
นับแตวันที่มีขอสงสัยหรือไดรับเรื่องรองเรียนนั้น ในกรณีจําเปน ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจขยาย
เวลาดําเนินการออกไปไดคราวละไมเกินสามสิบวัน แตเมื่อรวมเวลาแลวตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มี
ขอสงสัยหรือไดรับเรื่องรองเรียนนั้น  

การสอบสวนและวินิจฉัยกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) และ (๕) ใหดําเนินการได แมวาจะพนจาก
ตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินไปแลวดวยเหตุใดก็ตาม และใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินสิ้นสุดนับแต        
วันที่มีเหตุ 

การวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งไมกระทบตอการใดที่ผูนั้นไดกระทําไปและเงินหรือประโยชนตอบ
แทนที่ไดรับไปกอนมีคําวินิจฉัย 
 

มาตรา ๓๗  สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามมาตรา ๓๖ ใหมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยตอศาลปกครองชั้นตนภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น 

ระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตนใหชะลอการเลือกตั้งไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา 
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด  
 
มาตรา ๓๘  ใหสภาทองถ่ินมีประธานสภาทองถ่ินคนหนึ่งและรองประธานสภาทองถ่ินสองคน    

ซ่ึงสภาทองถ่ินเลือกจากสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นๆ โดยใหกระทําในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกภายหลัง           
การเลือกตั้งทั่วไป 
  ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศผลการเลือกประธานสภาทองถ่ินและ           
รองประธานสภาทองถ่ินตามมติของสภาดังกลาว และใหมีผลนับแตวันที่สภาทองถ่ินนั้นมีมติ 

มาตรา ๓๙  ประธานสภาทองถ่ินและรองประธานสภาทองถ่ินอยูในตําแหนงจนครบอายุของสภา
ทองถ่ิน หรือมีการยุบสภาทองถ่ินหรือถือวามีการยุบสภาทองถ่ินตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง 

 
 
 
 



 
 

๑๓

มาตรา ๔๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๙ ประธานสภาทองถ่ินและรองประธานสภา
ทองถ่ินพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๒) สมาชิกภาพสิ้นสุดลง 
  (๓) ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓๐ 
 
  มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ินวางลงเพราะเหตุ
ใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๔๐ ใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ตําแหนงวางลง  
 
  มาตรา ๔๒  ประธานสภาทองถ่ินมีหนาที่ดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการอื่นใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอบังคับการประชุมของสภาทองถ่ินนั้น 
  รองประธานสภาทองถ่ินมีหนาที่ชวยประธานสภาทองถ่ินปฏิบัติการตามหนาที่ และกระทํากิจการ
ตามที่ประธานสภาทองถ่ินมอบหมาย 
  ในกรณีที่ไมมีประธานสภาทองถ่ินหรือประธานสภาทองถ่ินไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
ใหรองประธานสภาทองถ่ินปฏิบัติหนาที่แทน 
  ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด ถาไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม ใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมในครั้งนั้น 
 

มาตรา ๔๓  ใหมีสํานักงานกิจการสภาทองถ่ินเปนหนวยงานในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ขึ้นตรงกับประธานสภาทองถ่ิน โดยมีเลขานุการสภาทองถ่ินคนหนึ่ง ซ่ึงประธานสภาทองถ่ินแตงตั้งจากสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือขาราชการสวนทองถ่ิน   
  สํานักงานกิจการสภาทองถ่ินมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดประชุม และงานอื่นใดตามที่
ประธานสภาทองถ่ินมอบหมาย   
  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสรรงบประมาณใหกับสํานักงานกิจการสภาทองถ่ิน เพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานได 
   

มาตรา ๔๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินครบตามจํานวน
แลว ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียกประชุมสภาทองถ่ินเปนครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาทองถ่ิน              
รองประธานสภาทองถ่ิน และกําหนดสมัยประชุมสามัญ  

มาตรา ๔๕  ในกรณีที่พนเกาสิบวันนับแตวันเลือกตั้งครั้งแรกแลว สมาชิกสภาทองถ่ินยังมีไมครบ
ตามจํานวน แตมีจํานวนไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินที่พึงมีได ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวน



 
 

๑๔

ทองถ่ินจะเรียกประชุมสภาครั้งแรกเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๔๔ ก็ได ในกรณีนี้ใหถือวาสมาชิกสภาทองถ่ิน
ประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกได

ตามกําหนดเวลาในมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาทองถ่ินได ให
ดําเนินการดังตอไปนี้  

(๑) ในกรณีที่สมาชิกมาประชุมแลวไมอาจเลือกประธานสภาทองถ่ินได โดยไมมีเหตุอันสมควร          
ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการประชุมใหมภายในไมเกินสามสิบวัน และถาในการประชมุนดั
ที่ส่ังเลื่อนมายังไมอาจเลือกประธานสภาทองถ่ินไดก็ใหส่ังยุบสภา 

(๒) ในกรณีไมอาจดําเนินการประชุมไดดวยเหตุอ่ืนใดอันเกิดจากการกระทําหรือการงดเวนกระทํา
ของสมาชิกโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินสั่งการไดตามที่เห็นสมควร โดยจะสั่ง
ใหยุบสภาหรือส่ังใหสมาชิกบางคนพนจากตําแหนงก็ได 

คําสั่งของผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ส่ังใหยุบสภาหรือใหพนจากตําแหนงตามวรรค
หนึ่ง ถาเปนคําสั่งของนายอําเภอตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดกอน 

คําสั่งของผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด 
 
  มาตรา ๔๗  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภาทองถ่ินอยางนอยสองสมัย สมัยละไมเกิน   
สามสิบวันแตไมเกินสี่สมัย ทั้งนี้ ตามที่สภาทองถ่ินกําหนด 
  ในกรณีจําเปน สภาทองถ่ินจะมีมติขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไมเกินสิบหาวันก็ได 
  การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดก็แตโดยความเห็นชอบ  
ของสภาทองถ่ิน 

สมัยประชุมสามัญสมัยแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาทองถ่ินกําหนด 
 
มาตรา ๔๘  ใหประธานสภาทองถ่ินเปนผูเรียกประชุมสภาทองถ่ินตามสมัยประชุม  

  ในกรณีที่ไมมีประธานสภาทองถ่ินหรือประธานสภาทองถ่ินไมเรียกประชุมหรือนัดประชุมตาม
กฎหมาย ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูเรียกประชุม  
 
  มาตรา ๔๙  ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาทองถ่ินทั้งหมดเทาที่มีอยู อาจทําคํารองยื่นตอประธานสภาทองถ่ินขอใหเปดประชุมสมัยวิสามัญได และ
ใหประธานสภาทองถ่ินดําเนินการใหมีการประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง และใหนําความในมาตรา 
๔๘ วรรคสอง มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 
  สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากสภาทองถ่ินและใหขยายออกไปไดอีกไมเกินเจ็ดวัน 



 
 

๑๕

มาตรา ๕๐  การประชุมสภาทองถ่ินตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม 
  ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน และผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภา
ทองถ่ิน และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอที่ประชุมแตไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
  มาตรา ๕๑  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตที่บัญญัติไวเปนอยาง
อ่ืนในประมวลกฎหมายนี้ 
  สมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
  มาตรา ๕๒  สภาทองถ่ินจะกระทําการใดอันมิใชเปนอํานาจหนาที่ของสภาทองถ่ินไมได 
 
  มาตรา ๕๓  การประชุมสภาทองถ่ินตองกระทําโดยเปดเผยตามลักษณะที่ไดกําหนดไวในขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน แตถาผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกสภาทองถ่ินเทาที่มีอยูรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 
  การประชุมสภาทองถ่ิน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

ประชาชนยอมมีสิทธิเขาฟงการประชุมสภาทองถ่ินเปนการเปดเผยไดตามขอบังคับของสภาทองถ่ิน 
 
มาตรา ๕๔  ในที่ประชุมสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินยอมมีสิทธิตั้งกระทูถามผูบริหารทองถ่ิน

ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของผูบริหารทองถ่ิน 
ผูบริหารทองถ่ินยอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อเห็นวาเรื่องนั้นๆ ยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับ

ประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือราชการ 
 
มาตรา ๕๕  ในสมัยประชุมสามัญ สมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน

สมาชิกสภาทองถ่ินเทาที่มีอยู มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ญัตติตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน และใหประธานสภาทองถ่ินกําหนดวันสําหรับ
การอภิปรายทั่วไป ซ่ึงตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตติ และแจงญัตติใหผูบริหาร
ทองถ่ินทราบกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 
  การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ สภาทองถ่ินจะลงมติในปญหาที่อภิปรายไมได 
  ในสมัยประชุมสามัญ เมื่อเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่งแลว จะเสนอญัตติเปดอภิปรายทั่วไป
อีกไมได 



 
 

๑๖

  มาตรา ๕๖  สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภา
ทองถ่ิน และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือมิไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินตั้งเปนคณะกรรมการ
วิสามัญของสภาทองถ่ิน เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา
ทองถ่ินแลวรายงานตอสภาทองถ่ิน 
  ผูบริหารทองถ่ินมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือมิไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินให
สภาทองถ่ินตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่งได จํานวนกรรมการที่ผูบริหารทองถ่ินมีสิทธิ
เสนอนั้นใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
 
  มาตรา ๕๗  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๕๖ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา              
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน 
 

มาตรา ๕๘  สภาทองถ่ินมีอํานาจออกขอบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของสภาทองถ่ิน 
สภาทองถ่ินจะกําหนดขอบังคับการประชุมใหมีผลเปนการเพิ่มอํานาจของสภาทองถ่ิน

นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หนาที่ของผูบริหารทองถ่ินไมได 

 
สวนที ่๒ 

ผูบริหารทองถ่ิน 
____________ 

 
  มาตรา ๕๙  ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีผูบริหารทองถ่ินคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
  ใหผูบริหารทองถ่ินดํารงตาํแหนงนับแตเลือกตั้ง และมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  
 
  มาตรา ๖๐  บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถ่ินตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
  (๓)  มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกัน ไมนอยกวาสามปถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง   
  (๔) มีวุฒิการศึกษาหรือประสบการณดังนี้ 
         (ก) กรณีองคการบริหารสวนตําบล สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา หรือเคยเปน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภากอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ 



 
 

๑๗

         (ข) กรณีเทศบาล สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา กอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ 

(ค) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือ
เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา กอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ 
  (๕) ไมเปนผูที่พนจากตําแหนง สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน         
รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน หรือที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง 
  (๖) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินซึ่งถูกใหพนจากตําแหนงเนื่องจากกระทําการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  ใหนํามาตรา ๓๑ มาใชกับการรับสมัครบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถ่ิน 
 

มาตรา ๖๑  ผูบริหารทองถ่ินอาจแตงตั้งบุคคลซึ่งมิใชสมาชิกสภาทองถ่ินเปนรองผูบริหารทองถ่ิน 
เพื่อชวยเหลือในการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่ผูบริหารทองถ่ินมอบหมายตามเกณฑ 
ดังตอไปนี้ 
  (๑) องคการบริหารสวนตําบล ใหแตงตั้งไดสองคน 

(๒) เทศบาลตําบล ใหแตงตั้งไดไมเกินสองคน เทศบาลเมืองใหแตงตั้งไดไมเกินสามคน                    
และเทศบาลนครใหแตงตั้งไดไมเกินสี่คน 

(๓) องคการบริหารสวนจังหวัด ใหแตงตั้งไดดังนี้ 
 (ก) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสี่สิบ

แปดคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินหาคน 
 (ข) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสามสิบ

หกคนหรือส่ีสิบสองคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสี่คน 
 (ค) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยี่สิบสี่

คนหรือสามสิบคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสามคน 
บุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๐ 

เวนแตในกรณีของอายุใหนับถึงวันแตงตั้ง 
 

มาตรา ๖๒  ผูบริหารทองถ่ินอาจแตงตั้งเลขานุการและที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ินไดไมเกินหาคน  
เลขานุการและที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๐ (๕) และจะแตงตั้ง

จากสมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาที่ของรัฐไมได 
 
 



 
 

๑๘

มาตรา ๖๓  ใหผูบริหารทองถ่ินดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้ง 
  เมื่อเขารับหนาที่แลว ในกรณีที่มีสภาทองถ่ิน ใหประธานสภาทองถ่ินตองจัดใหมีการประชุมสภา
ทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินแถลงนโยบายตอสภาทองถ่ิน และรับฟงความเห็นของสมาชิกสภาทองถ่ินโดยไมมี
การลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเขารับหนาที่  

ในกรณีที่ไมมีสภาทองถ่ินหรือไมอาจดําเนินการประชุมไดไมวาดวยเหตุใด ใหผูบริหารทองถ่ิน
จัดทําคําแถลงนโยบายปดประกาศไว ณ ที่ประชุมสภาทองถ่ิน แตเมื่อมีสภาทองถ่ินหรือสามารถเรียกประชุมไดแลว 
ใหดําเนินการการตามวรรคสอง 

ใหผูบริหารทองถ่ินนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกสภาทองถ่ินมาใชเพื่อกําหนดแนว
ทางการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและตองรายงานผลการดําเนินการตอสภาทองถ่ิน  

การจัดทํางบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหผูบริหารทองถ่ินนําขอเสนอแนะ
ของสภาทองถ่ินตามวรรคสี่มาประกอบการพิจารณาดวย 

 
  มาตรา ๖๔  ผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยไมขัดตอกฎหมายและสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ นโยบาย และแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  (๒) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปดวยความเรียบรอย ซ่ึงตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(๓) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๔) แตงตั้งรองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน และที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน และให
บุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง 
  (๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถ่ิน 
  (๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๖๕  ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน และที่ปรึกษา

ผูบริหารทองถ่ิน ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
จะกระทํา  
 
  มาตรา ๖๖  ผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



 
 

๑๙

 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๐ 
 (๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๕ 

(๖) พนจากตําแหนงดวยเหตุตามมาตรา ๑๓๐ 
(๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 

 (๘) ถูกถอดถอนตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 
 (๙) พนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
  เมื่อมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนเกี่ยวกับสมาชิกภาพของผูบริหารทองถ่ินผูใดสิ้นสุดลงตาม (๔) 
(๕) หรือ (๖) ใหนําความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 
  เมื่อผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
บริหารราชการประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และขอบัญญัติ 
รวมถึงการสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อ่ืนเทาที่
จําเปนตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น แตการดําเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบตอประชาชน
หรือมีผลผูกพันงบประมาณ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอน  
  ในกรณีที่ ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินสั่งใหผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง             
ใหอุทธรณตอคณะกรรมการกลางกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องและใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสามสิบวัน ในระหวางนี้ใหผูบริหาร
ทองถ่ินหยุดปฏิบัติหนาที่  
  หากจะตองมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินใหม ใหนับระยะเวลาเลือกตั้งตั้งแตวันที่คณะกรรมการ      
มีคําสั่ง 

  มาตรา ๖๗  รองผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูบริหารทองถ่ิน 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๐ 

(๔) ผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง 
  (๕) ผูบริหารทองถ่ินมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
  (๖) กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๖๕ 
  (๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก 
  ใหนําความใน (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของเลขานุการ
ผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการรองผูบริหารทองถ่ิน และที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ินดวยโดยอนุโลม 

 
 



 
 

๒๐

หมวด ๓ 
การจัดระเบยีบบริหารราชการ 

   
 

มาตรา ๖๘  ผูบริหารทองถ่ินมีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการสวนทองถ่ินและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ใหมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการสวนทองถ่ินและลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรองจากผูบริหารทองถ่ิน โดยรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่ผูบริหาร
ทองถ่ินมอบหมาย 
  การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
  มาตรา ๖๙  อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผูบริหารทองถ่ินใหเปนไปตามที่
ผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย 
  ในกรณีที่ผูบริหารทองถ่ินไมอยูหรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองผูบริหารทองถ่ิน
ตามลําดับที่ผูบริหารทองถ่ินกําหนดไวเปนผูรักษาราชการแทน  
  ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด แตงตั้งใหผูบริหารทองถ่ินเปน
กรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
ผูบริหารทองถ่ินในระหวางรักษาราชการแทนดวย 
 
  มาตรา ๗๐  การมอบหมายตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง และมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือ          
เวนแตกรณีเรงดวนจะมอบหมายดวยวาจาก็ได และเมื่อผูไดรับมอบหมายดําเนินการแลวใหรายงานการดําเนินการ
เปนหนังสือใหผูมอบหมายทราบ 

 
มาตรา ๗๑  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูบริหารทองถ่ินจะ

พึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เร่ืองใด  ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมได
กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูบริหารทองถ่ินอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองผูบริหาร
ทองถ่ินเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูบริหารทองถ่ินก็ได แตถามอบใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือรองปลัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ 
  ผูมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ และใหมี
อํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได  
 



 
 

๒๑

  มาตรา ๗๒  ในการปฏิบัติหนาที่และบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถ่ิน ใหผูบริหาร
ทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน และขาราชการสวนทองถ่ินที่ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง มีฐานะเปนพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมายหรือขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง และเปนกรณีที่
อาจเปรียบเทียบไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหัวหนาสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจเปรียบเทียบได และ
เมื่อผูกระทําผิดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน ระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป 
  เงินคาปรับตามมาตรานี้ใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
  มาตรา ๗๓  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน และ
ขาราชการสวนทองถ่ิน เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   
สวนที ่๑ 

อํานาจหนาที่ของเทศบาลและองคการบรหิารสวนตําบล  
   

 
มาตรา ๗๔  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ตอง

ทําในเขตของตนในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองตอความจําเปนของชุมชนในทองถ่ิน ดังนี้ 
  (๑) การจัดทํา ใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา 
  (๒) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ที่จอดรถ ทาขาม และทาเทียบเรือ  

(๓) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย   
(๔) การจัดการศึกษาภาคบังคับ  
(๕) การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก คนชรา คนดอยโอกาส 

  (๖) การสาธารณสุข อนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
  (๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

(๘) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญตัิ 



 
 

๒๒

(๙) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 
มาตรา ๗๕  นอกจากอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗๔ เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล อาจจัด

จัดทําบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองตอความจําเปนของชุมชนในทองถ่ิน ดังนี้ 
(๑)   การสาธารณูปโภคและการกอสราง 
(๒)   การสาธารณูปการ  
(๓)   การสงเสริม การฝกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพ 
(๔)   การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน  
(๕)   การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๖)   การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
(๗)   การสงเสริมการกีฬา 
(๘)   การจัดใหมีและบํารุงสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(๙)   การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๐) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๑๑) การจัดใหมีการควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  
(๑๒) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๑๓) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(๑๔) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่นๆ 
(๑๕) การผังเมือง 
(๑๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
(๑๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๑๘) การควบคุมอาคาร 
(๑๙) การรักษาความสงบเรียบรอย  การปองกัน รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(๒๐) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาล หรือองคการ

บริหารสวนตําบล  
 

สวนที ่๒ 
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวดั 

   
   
มาตรา ๗๖  ภายใตบังคับมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่

ตองทําบริการสาธารณะภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้ 



 
 

๒๓

  (๑)   การจัดการศึกษาชั้นมัธยมหรือสูงกวา ศูนยเรียนรูชุมชน หองสมุดประชาชน และการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (๒)   การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 

(๓)  การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
(๔)   การกอสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๕)   การสรางแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภครวม 
(๖)   การสงเสริมการกีฬา  สนามกีฬา งานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
(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)   การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๒)   การประสานและใหความรูในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในจังหวัด 
(๓)   การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๔)   การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๕)   การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี 
(๖)   การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
(๗)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 
(๘)   การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๙)   การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจกรรมไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับ

บุคคลอื่นหรือสหการ 
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๑) การจัดใหมโีรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
(๑๒) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
(๑๓) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๑๔) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 



 
 

๒๔

(๑๕) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในจังหวัดและกิจการ
นั้นเปนการสมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 

(๑๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่น 

 
มาตรา ๗๘ ใหการสนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

ในการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ของตน ในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศองคการ
บริหารสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๗๙  ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําหรือจัดใหมีส่ิงกอสรางหรือทรัพยสินใดใน

เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นและการนั้นเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ถามิไดมีขอตกลงไว
เปนประการอื่น ใหส่ิงกอสรางหรือทรัพยสินนั้นตกเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น แตถา
ส่ิงกอสรางหรือทรัพยสินนั้นเปนการจัดทําขึ้นเพื่อเปนบริการสาธารณะและตองใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง 
การที่จะบริหารกิจการนั้นตอไป และการแบงผลประโยชนและคาใชจายในการบริหาร ใหเปนไปตามที่ไดตกลงกัน
ไวกอนดําเนินการ 

สวนที ่๓ 
การจัดทาํบรกิารสาธารณะ 

__________________ 
 
  มาตรา ๘๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายนี้เพื่อใหเกิดประโยชนในเชิงประสิทธิภาพ 
ความคุมคา หรือความสะดวกแกประชาชนในการรับบริการองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรวมมือกันดําเนินการ 
หรืออาจมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นดําเนินการแทนได 
 
  มาตรา ๘๑  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจดําเนินกิจการพาณิชย เพื่อประโยชนในการใช
ทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหคุมคาและเปนการบริการแกประชาชน โดยออกขอบัญญัติทองถ่ินเพื่อ
กําหนดใหมีบริการในเรื่องใดโดยเรียกเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนตามที่กําหนดในขอบัญญัติทองถ่ินก็ได  
 
  มาตรา ๘๒  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจดําเนินกิจการนอกเขตตนเองไดเมื่อการนั้นจําเปนตอง
ทําเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหนาที่ หรือเปนประโยชนรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นนั้นการ
ดําเนินกิจการนอกเขตจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินที่จะดําเนินการและสภาทองถ่ินที่
เกี่ยวของ 
   



 
 

๒๕

มาตรา ๘๓  ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ดําเนินกิจการใดในเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อาจมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือความปลอดภัยของประชาชนใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ใหผูบริหารทองถ่ินนั้นรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ  
  เมื่อไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาหา
มาตรการในการแกไขปญหารวมกันโดยเร็ว และเมื่อมีขอยุติประการใด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามขอยุตินั้น  ในกรณีที่ไมอาจหาขอยุติได
หรือไมอาจดําเนินการตามขอยุติได ใหดําเนินการตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๘๔ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบริการสาธารณะตามที่สวนราชการ  

หนวยงานของรัฐมอบหมายที่นอกเหนือจากอํานาจหนาที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเปนปกติ                   
หากมีผลกระทบสถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐตองสนับสนุนงบประมาณและหรือบุคลากร
ใหเพียงพอกับภารกิจที่มอบหมายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกการดําเนินงานนั้นดวย  
 

มาตรา ๘๕ ในกรณีจําเปน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการ ซ่ึงอยูใน
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาตอบแทนที่เกี่ยวของแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 

สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได 
  ในกรณีที่กิจการที่มอบใหบุคคลใดดําเนินการหรือรวมกับบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปน
กิจการหรือภารกิจที่เปนหนาที่พื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะเรียกเก็บคาตอบแทนใดๆ จากบุคคลนั้นอันจะเปนผลใหประชาชนตองรับภาระสูงขึ้นโดย
ไมจําเปนมิได 
  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งถากอใหเกิดความเดือดรอนหรือภาระแกประชาชนในทองถ่ิน
เกินสมควร ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสั่งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการหรือ
ภารกิจนั้นเองก็ได 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินกิจการหรือภารกิจตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม                
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
  มาตรา ๘๖ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรวมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น จัดตั้งสหการเพื่อทํากิจการใดอันอยูภายใตอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นได 



 
 

๒๖

  ใหสหการมีคณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่เกี่ยวของ           
แลวแตกรณี 
  ใหสหการมีสถานะเปนนิติบุคคล 
  หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้ง การยุบเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงการบริหารสหการ การจัดการ
ทรัพยสินและเงื่อนไขในการจัดตั้งใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 
  มาตรา ๘๗ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจทํากิจการรวมกับบุคคลอื่นใดโดยกอตั้งบริษัทหรือ    
ถือหุนในบริษัทไดเมื่อ 
  (๑) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจการเปนสาธารณูปโภค แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการ
ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกระทําอยูแลว กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ 
  (๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองถือหุนเปนมูลคาเกินรอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้น           
จดทะเบียนไว ในกรณีที่มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ   
สวนทองถ่ินถือหุนอยูในบริษัทเดียวกันใหนับหุนที่ถือรวมกัน และ 
  (๓) สภาทองถ่ินมีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ิน
ทั้งหมด และ 
  การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินถืออยูตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
 
  มาตรา ๘๘ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานหรือนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อ
จัดทําบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหนวยงานบริหารขึ้นมาใหม โดยมีความมุงหมายใหมีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรและบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะจัดตั้งเปนองคการมหาชนทองถ่ินก็ได 
  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินกิจการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา 
  
  มาตรา ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอื่น โดยเรียกคาบริการไดโดยตราเปนขอบัญญัติ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจซื้อบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นหรือหนวยงาน    
ของรัฐได  

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 

  มาตรา ๙๐ การจัดบริการสาธารณะใดเปนการดําเนินการเพื่อประโยชนโดยตรงตอประชาชน            
ในพื้นที่หรือเปนเรื่องของประชาชนเองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจมอบใหชุมชนหรือประชาชนดําเนินการ
เองได โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล วางมาตรฐานการการดําเนินการ อํานวย
ความสะดวก สนับสนุนงบประมาณ และความรูดานวิชาการใหแกชุมชนหรือประชาชน 
  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อบริการใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 



 
 

๒๗

  มาตรา ๙๑  ใหกระทรวงมหาดไทย สงเสริม สนับสนุน แนะนําและประสานกับหนวยงานอื่นของรัฐ
เพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในหมวดนี้ใหเกิดประสิทธิภาพ และประโยชนสุขตอ
ประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนกํากับดูแลใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 

หมวด ๕ 
ขอบัญญัติทองถ่ิน 

________________  
 
  มาตรา ๙๒  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจตราขอบัญญัติทองถ่ินโดยไมขัดหรือแยงตอ
กฎหมายในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) การปฏิบัติใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจตราขอบัญญัติได 
  (๓) การใหบริการโดยมีคาตอบแทนตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง 
  (๔) การดําเนินการพาณิชย 
  ในขอบัญญัติทองถ่ินจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติทองถ่ินซึ่งอาจเปนโทษทางอาญาหรือโทษ
ทางปกครอง ไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดโทษจําคุกเกินหนึ่งเดือน หรือโทษปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

ขอบัญญัติทองถ่ินจะกําหนดวิธีการเปรียบเทียบปรับ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ และวิธีการอํานวย
ความสะดวกในการชําระคาปรับหรือวิธีอ่ืนใดไวดวยก็ได  

 
  มาตรา ๙๓  รางขอบัญญัติทองถ่ินจะเสนอไดก็แตโดยผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ
ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 
  สมาชิกสภาทองถ่ินจะเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินที่เกี่ยวกับการเงินไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของ
ผูบริหารทองถ่ิน 
  รางขอบัญญัติที่ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูเสนอ ถาเรื่องนั้น
ชอบดวยกฎหมายและอยูในหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไมเกี่ยวกับการเงิน ใหสภาทองถ่ินรับ
หลักการและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป  แตถาเรื่องนั้นเกี่ยวกับการเงิน ใหสภาทองถ่ินพิจารณาตามควรแกกรณี 
 
 
 
 
 



 
 

๒๘

  มาตรา ๙๔  รางขอบัญญัติทองถ่ินที่เกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงรางขอบัญญัติ ดังตอไปนี้ 
  (๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร  
  (๒) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินการจางและ
การพัสดุ  
  (๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู 
  (๔) การพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๕) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจายขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 

เมื่อมีกรณีจะตองวินิจฉัยวารางขอบัญญัติทองถ่ินใดเปนรางขอบัญญัติทองถ่ินที่เกี่ยวกับการเงิน
หรือไม ใหประธานสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินรวมกันวินิจฉัย ในกรณีที่หาขอยุติไมได ใหผูกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

 
มาตรา ๙๕  ในการเสนอสภาทองถ่ินเพื่อพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ินหรือรางขอบัญญัติ

งบประมาณ ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินจัดทําสรุปสาระสําคัญของรางขอบัญญัติทองถ่ิน
หรือรางขอบัญญัติงบประมาณ ที่จะเสนอปดประกาศไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวาสิบหาวัน 
กอนเสนอสภาทองถ่ินพิจารณา เพื่อรับฟงความเห็นของประชาชน  

รางขอบัญญัติทองถ่ินที่เสนอโดยผูบริหารทองถ่ินนอกจากจะตองปฏิบัติตามวรรคแรกแลวจะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน และนโยบายที่แถลงตอสภาทองถ่ิน 
  ในการพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ินหรือรางขอบัญญัติงบประมาณ ใหสภาทองถ่ินคํานึงถึง
ความเห็นของประชาชนที่ไดเสนอตามวรรคหนึ่งดวย  
 
  มาตรา ๙๖ เมื่อสภาทองถ่ินไดพิจารณาและเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติทองถ่ินใดที่ไมใชราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปใหประธานสภานั้นสง
รางขอบัญญัติทองถ่ินนั้นไปยังผูบริหารทองถ่ินภายในสามวันนับแตวันที่ สภาทองถ่ินใหความเห็นชอบ เพื่อสงไปยัง
ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินไดรับรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้น  
  ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและ
สงคืนประธานสภาทองถ่ินภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้น ถาผูกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไมสงคืนรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้น และใหผูบริหารทองถ่ินลงนามและประกาศใชบังคับตอไป 

ในกรณีที่ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติทองถ่ิน ใหสง
รางขอบัญญัติทองถ่ินนั้นพรอมดวยเหตุผลไปยังสภาทองถ่ินเพื่อพิจารณาใหม ถาสภาทองถ่ินมีมติยืนยันตามราง
ขอบัญญัติทองถ่ินเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินทั้งหมดเทาที่มีอยู ให
ประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้นใหผูบริหารทองถ่ินลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติทองถ่ิน และแจง



 
 

๒๙

ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ แตถาสภาทองถ่ินไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ   
รางขอบัญญัติทองถ่ินหรือยืนยันรางขอบัญญัติทองถ่ินเดิมดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสามเทาที่มีอยู               
ใหรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้นตกไป 

 
  มาตรา ๙๗  รางขอบัญญัติทองถ่ินที่สภาทองถ่ินไมเห็นชอบดวยใหเปนอันตกไป ยกเวนราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
  รางขอบัญญัติทองถ่ินที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจะเสนอใหม
ไดเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่สภาทองถ่ินไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติทองถ่ินนั้น 
 
  มาตรา ๙๘  งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองตราเปนขอบัญญัติ ในกรณีที่
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายใน
ปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน 
  ถาในปใดปรากฏวาจํานวนเงินซึ่งอนุญาตไวตามงบประมาณไมพอสําหรับการใชจายประจําปก็ดี 
หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งรายรับหรือรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดี ใหตราขึ้นเปนขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมประจําป 
 

มาตรา ๙๙  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหจัดทําโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
  มาตรา ๑๐๐  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณและรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมประจําป สภาทองถ่ินจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่สภาทองถ่ินไดรับราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น 
  ถาสภาทองถ่ินพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม        
วรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาทองถ่ินไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น  

 
มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่สภาทองถ่ินไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

หรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป  ให ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้ง       
คณะกรรมการรวม ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินและผูแทนที่ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง ตามจํานวนที่
กําหนดไวในมาตรา ๑๐๒ เปนคณะกรรมการรวมเพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง โดยแกไขปรับปรุงหรือยืนยัน
สาระสําคัญในรางขอบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ใหยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนประโยชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนเปนสําคัญ 

 
 



 
 

๓๐

มาตรา ๑๐๒  คณะกรรมการรวมตามมาตรา ๑๐๑ มีองคประกอบดังนี้ 
(๑) กรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหมีคณะกรรมการจํานวนเจ็ดคนประกอบดวย สมาชิก         

สภาทองถ่ินซึ่งสภาทองถ่ินแตงตั้งจํานวนสามคน และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินซึ่งผูบริหาร
ทองถ่ินแตงตั้งจํานวนสามคน โดยใหแตงตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ  

(๒) กรณีเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีคณะกรรมการจํานวนสิบหาคนประกอบดวย 
สมาชิกสภาทองถ่ินซึ่งสภาทองถ่ินแตงตั้งจํานวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินซึ่ง
ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งจํานวนเจ็ดคน โดยใหแตงตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ  

 
มาตรา ๑๐๓ ใหกรรมการตามมาตรา ๑๐๒ แลวแตกรณีรวมกันปรึกษาและแตงตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปน

ผูดํารงตําแหนงใดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นคนหนึ่ง ทําหนาที่เปนประธานกรรมการดังกลาว ภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่มีกรรมการครบจํานวน 
   

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนกรรมการหรือประธานกรรมการได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได            
ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการ             
ที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน และมิไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน ทําหนาที่กรรมการหรอืประธานกรรมการดังกลาวใหครบ
ตามจํานวน 
 
  มาตรา ๑๐๕ ใหคณะกรรมการรวม ทําการพิจารณารางขอบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน
นับตั้งแตวันที่ไดตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแลวรายงานตอผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณีที่
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานกรรมการรวบรวมผลการ
พิจารณาแลววินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็ว แลวรายงานตอผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
  มาตรา ๑๐๖ ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงรางขอบัญญัติที่ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการหรือประธานกรรมการใหผูบริหารทองถ่ินโดยเร็วแลวใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางขอบัญญัติดังกลาว
ตอสภาทองถิ่นตามมาตรา ๙๓ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หากผูบริหารทองถ่ินไมเสนอรางขอบัญญัตินั้นตอสภาทองถ่ินภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหผูกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสั่งใหผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง 
 
 
 
 
 



 
 

๓๑

  มาตรา ๑๐๗ ใหสภาทองถ่ินพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายตามมาตรา ๑๐๖ ใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากผูบริหารทองถ่ิน หากสภาทองถ่ินพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดหรือมีมติไมเห็นชอบใหตราขอบัญญัตินั้น ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป และใหใชขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายในปงบประมาณปแลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคําสั่งยุบ
สภาทองถ่ิน  
 

มาตรา ๑๐๘  ขอบัญญัติทองถ่ินนั้นใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไปหรือตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินั้น 

 
มาตรา ๑๐๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีสําเนาขอบัญญัติทองถ่ินไว ณ ที่ทําการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนเขา
ตรวจดูได และหากประชาชนประสงคจะไดสําเนาขอบัญญัติใดๆ จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดใหโดยจะคิดคาใชจายดวยหรือไมก็ได 

 
มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่สภาทองถ่ินสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภา บรรดารางขอบัญญัติที่สภาทองถ่ินยัง

มิไดใหความเห็นชอบ หรือที่สภาทองถ่ินใหความเห็นชอบแลวแตยังมิไดลงนามประกาศใชใหเปนอันตกไป 
 
มาตรา ๑๑๑ ในระหวางที่ไมมีสภาทองถ่ิน หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะ

รักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะและจะเรียกประชุมสภาทองถ่ินในทันทีมิได ผูบริหาร
ทองถ่ินโดยอนุมัติจากผูกํากับดูแลทองถ่ินจะออกขอกําหนดทองถ่ินใหใชบังคับดังเชนขอบัญญัติ และเมื่อประกาศ
แลวใหใชบังคับได 

ในการประชุมสภาทองถ่ินคราวตอไป ใหนําขอกําหนดทองถ่ินนั้นเสนอตอสภาทองถ่ินเพื่ออนุมัติ 
ถาสภาทองถ่ินอนุมัติแลว ใหขอกําหนดทองถ่ินนั้นใชบังคับเปนขอบัญญัติทองถ่ินตอไป ถาสภาทองถ่ินไมอนุมัติ 
ใหขอกําหนดทองถ่ินนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ไดกระทําไประหวางที่ใชขอกําหนด       
ทองถ่ินนั้น 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติขอกําหนดทองถ่ิน ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใหทราบ ในกรณีไมอนุมัติ
ใหมีผลตั้งแตถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 
 
 
 
 
 



 
 

๓๒

หมวด ๖ 
การเงินการคลงัทองถ่ิน และการบริหารงบประมาณ 

    
สวนที่ ๑ 

รายไดขององคกรปกครองทองถ่ิน 
    

 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 ซ่ึงเก็บจาการคาในเขตเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหาร สวนตําบล โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บ
เพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีของคาแสตมปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น โดยเปนหนาที่ของ กรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ  
 (๗)  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนตภาษีรถ  ตามกฎหมาย
วาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวยลอเล่ือน 
 (๘)  ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
 (๙)  ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 (๑๐) อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายสัตว 
 (๑๑) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
 (๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหายวาดวยแร หลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐในอัตรารอยละสี่สิบ
ดวย ดังนี้ 
  (ก)  องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตรให
ไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต  



 
 

๓๓

  (ข)  องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่
ตามประทานบัตร ใหไดไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต  
  (ค)  องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลในจังหวัดอื่นใหไดรับการจัดสรรในอัตรา        
รอยละสิบของคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต  
 (๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐใน
อัตรารอยละสี่สิบแลว ดังตอไปนี้ 
  (ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่มีพื้นที่ตามประทานบัตรไดรับการจัดสรร
ในอัตรารอยละยี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต  
  (ข) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่
ตามประทานบัตร ใหไดไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต  
  (ค) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลในจังหวัดอื่นใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละ
สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต  
 (๑๔) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่มีทุนทรัพยภายใน
เขต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
 (๑๕) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามอัตรารอยและ
วิธีการที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ินกําหนด 
 (๑๖) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินจัดเก็บเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละสิบ
ของคาธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
  (ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 

  (ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๗) คาธรรมเนียม ใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ใหเทศบาล

องคการ บริหารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตทองถ่ินนั้น ๆ และใหตกเปนรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดังกลาว ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเทศบาลเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรับ ใหนํา
รายไดมาแบงใหองคการบริการสวนตําบลที่อยูภายในจังหวัดพื้นตามที่ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

(๑๘) คาใชน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวนที่คณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

(๑๙) คาธรรมเนียมใด ๆ  ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่จัดใหมีขึ้น 
(๒๐) ออกขอบัญญัติเทศบัญญัติเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษี

อากรและคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ไดทุกประเภทหรือเพียงบางประเภทคือ 
  (ก) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงสถานประกอบการอยูในเขตเทศบาล 

  (ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ซ่ึงรานขายสุรอยูในเขตเทศบาล 



 
 

๓๔

  (ค) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน ซ่ึงสถานที่เลน
การพนันอยูในเขตเทศบาล 

(๒๑) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนรายไดของเทศบาล และองคการบริการสวนตําบล 
 

มาตรา ๑๑๓ องคการบริการสวนจังหวัดอาจมีรายไดจากภาษี อากร คาธรรมเนียม และเงินรายได
ดังตอไปนี้ 

(๑) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซล  
และน้ํามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตซ่ึงเก็บจากการคา ในเขตจังหวัดโดยออก
ขอบัญญัติทองถ่ินจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับ น้ํามันและกิโลกรัมละไมเกินสิบสตางคสําหรับกาซ
ปโตรเลียม 
 (๒) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซ่ึงเกิบจากการคาในเขตจังหวัดโดย
ออกเปน ขอบัญญัติทองถ่ินจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค 
 (๓) ภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรที่จัดเก็บไดในจังหวัดใดใหสงมอบใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรอยละหาของภาษีที่จัดเก็บได 
 (๔) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซ่ึงเมื่อรวมกับ อัตราตาม
มาตรา ๑๑๒ (๔) มาตรา ๑๑๔  แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว   
 (๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติทองถ่ิน จัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตรา ซ่ึง
เมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๑๑๒ (๕) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 
 (๖) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษีรถตาม
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวยลอเล่ือน 
 (๗) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 (๘) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน  
 (๙) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของ
คาภาคหลวงแร ที่จัดเก็บไดภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น  
 (๑๐) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละ
ยี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียม ที่จัดเก็บไดภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น  
 (๑๑) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด โดยออกขอบัญญัติทองถ่ินเรียกเก็บจากผูพัก
ในโรงแรม ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๑๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กําหมายมอบหมายหนาที่ใหองคการ
บริหาร สวนจังหวัดเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นและใหตกเปนรายไดของ
องคการบริหารสวนจังหวัด  
 (๑๓) อํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากการคาในเขตจังหวัด 
ดังตอไปนี้ 



 
 

๓๕

  (ก) น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน หรือกาซปโตรเลียม         
ที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามันและกิโลกรัมละ         
ไมเกินสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 
  (ข) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นไดไมเกินมวนละสิบสตางค 
 (๑๔) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือผูไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดใหมีขึ้น  
 
 มาตรา ๑๑๔ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมีรายรับดังตอไปนี้  
 (๑) รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๒) รายไดจากสาธารณูปโภค 
 (๓) รายไดจากการพาณิชยและการกิจการ ไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือ     
จากสหการ 
 (๔) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ คาตอบแทน หรือรายไดอ่ืนใดตามที่มี
กฎหมาย บัญญัติไวใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 (๕) คาบริการ 
 (๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือองคกรปกครอง      
สวนทองถ่ินอื่น 
 (๗) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
 (๘) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร 
 (๙) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตางๆ  
 (๑๐) เงินกูจากตางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศ 
 (๑๑) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให 
 (๑๒) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน 
 (๑๓) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจที่ไดดําเนินการ
เพื่อมุงหากําไร ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 (๑๔) รายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษ 
  การออกพันธบัตรตาม (๘) ใหออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ     
การกูเงินจากองคกรหรือนิติบุคคลตางๆ ตาม (๙) การกูเงินตาม (๑๐) และรายไดตาม (๑๓) ใหออกเปนขอบัญญัติ    
ทองถ่ิน ตามที่กฎกระทรวงกําหนดโดยคํานึงถึงความคุมคาและความสามารถในการชําระเงินคืน  
  รายรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีโดยการตราเปน        
พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
 



 
 

๓๖

 มาตรา ๑๑๕ การจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายนี้ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 มาตรา ๑๑๖ การจัดสรรรายรับตามมาตรา ๑๑๔ (๖) ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   
 มาตรา ๑๑๗ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอื่นจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอ่ืนใด เพื่อองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นก็ได ทั้งนี้ โดยใหคิดคาใชจายตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 

สวนที ่๒ 
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

_________________ 
 

มาตรา ๑๑๘  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมีรายจาย ดังตอไปนี ้
  (๑) เงนิเดือน เงินประจาํตําแหนง เงนิคาตอบแทน และคาเบี้ยประชมุ 
  (๒) คาจาง 
  (๓) คาตอบแทน 

(๔) คาใชสอย 
  (๕) คาวัสด ุ
  (๖) คาสาธารณูปโภค 
  (๗) คาครุภณัฑ 
  (๘) คาที่ดนิ 

(๙) คาสิ่งกอสราง 
  (๑๐) เงินอดุหนุน 
  (๑๑) รายจายตามขอผูกพัน 

(๑๒) รายจายอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือขอบัญญัติทองถ่ินกําหนด 
 
 
 
 
 



 
 

๓๗

สวนที ่๓ 
การบริหารงบประมาณและการคลัง 

_____________ 
 
มาตรา ๑๑๙  การจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามที่ไดอนุญาตไวใน

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป 
การจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดกําหนดไวในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป หรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนจะ
จายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๑๒๐  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน หรือประโยชนตอบแทนอยางอื่น

ของผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน และที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน จะตอง
สอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เงินประจําตําแหนง คาเบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานสภาทองถ่ิน 
รองประธานสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ิน กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญที่สภา
ทองถ่ินตั้งขึ้น และอนุกรรมการที่คณะกรรมการสามัญตั้งขึ้น จะตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละแหง ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา  ๑๒๑  เมื่อส้ินปงบประมาณใหผูบริหารทองถ่ินประกาศการรับจายเงินประจําป

งบประมาณที่ส้ินสุดลงเพื่อเผยแพรใหประชาชนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ 
ใหมีการตรวจสอบการบริหารงานคลัง การบัญชี ฐานะทางการเงิน หรือการเงินอื่นๆ ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
มาตรา ๑๒๒  ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ การเงิน      

การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และวางแนวทางเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน และการ
วางแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

การออกระเบียบหรือการวางแนวทางตามวรรคหนึ่งรวมทั้งการดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไป
ตามระเบียบหรือหลักการและแนวทางดังกลาว ใหคํานึงถึงความเปนอิสระ ความคลองตัว และความมี
ประสิทธิภาพของ และความมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 
 
 



 
 

๓๘

หมวด ๗ 
การกํากบัดแูล 

   
 
  มาตรา ๑๒๓ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหทําเทาที่จําเปนและมีหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเปนไปเพื่อคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญของการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวไมได 
  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหมีการออกระเบียบเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ดังกลาวจะกําหนดมาตรการกํากับดูแลนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไวมิได 
 

มาตรา ๑๒๔ ใหมีคณะกรรมการกลางกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) วางกรอบและนโยบายในการจัดทํามาตรฐานการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินของ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

(๒) เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในการจัดทํามาตรฐานการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
หนวยงานของรัฐใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๔) รับเรื่องรองเรียนและวินิจฉัยเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการนี้เมื่อคณะกรรมการกลางกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคําวินิจฉัย  
เปนประการใดแลว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นถาหนวยงานที่เกี่ยวของไมปฏิบัติ
ตามใหรายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อส่ังการ 

(๕) รับวินิจฉัยอุทธรณกรณีการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๒๙ และมาตรา ๑๓๐ 
  (๖) รายงานเกี่ยวกับการกํากับ ดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอคณะรัฐมนตรีปละหนึ่งครั้ง 
  คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วิธีการไดมา และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางกํากับ
ดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  ใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ 
   
  มาตรา ๑๒๕ กรรมการตามมาตรา ๑๒๔ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับ    
การสรรหาเปนกรรมการอีกไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 
   



 
 

๓๙

  มาตรา ๑๒๖ ใหหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการวางมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะมีหนาทีใ่น
การสงเสริม สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดบริการสาธารณะใหเปนไปตามมาตรฐานทางเทคนิค 
วิชาการ รวมถึงการกํากับดูแลเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่วางไว 
 
  มาตรา ๑๒๗ ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ เพื่อการนี้ใหผูกํากับ
ดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงหรือส่ังใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได ในกรณีที่ผูกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเห็นวาผูบริหารทองถ่ินหรือรองผูบริหารทองถ่ินปฏิบัติการในทางที่อาจนํามาซึ่งความเสียหายแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือกระทําการฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับของทางราชการ ผูกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวได แลวใหรายงานตอคณะกรรมการ
กลางกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในสิบหาวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง 
  ใหคณะกรรมการกลางกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินวินิจฉัยส่ังการในเรื่องดังกลาวภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คําสั่งของคณะกรรมการ               
ใหเปนที่สุด 
  ใหจังหวัดเสนอรายงานการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจงัหวดัตอคณะกรรมการกลาง
กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินปละหนึ่งครั้ง 
 

มาตรา ๑๒๘ ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาทองถ่ินซึ่งมิใช
ขอบัญญัติทองถ่ินได ในกรณีที่ปรากฏวามตินั้นฝาฝนตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของทางราชการ หรือ
เปนมติที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คําสั่งเพิกถอนมติตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น และตองกระทําภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่สภาทองถ่ินสงรายงานการประชุมในเรื่องนั้นถึงผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
  มาตรา ๑๒๙  ถาสภาทองถ่ินดําเนินการหรือไมดําเนินการใดอันไมชอบดวยหนาที่ หรือขัดตอ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ จนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือประโยชน
ของประชาชน หรือราชการ หรือประเทศเปนสวนรวม ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจยุบสภา
ทองถ่ินนั้นได 
  กอนมีคําสั่งยุบสภาทองถ่ิน ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนการวากระทําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ประชาชนเพียงใด และสมควรที่จะยุบสภาทองถ่ินหรือไม มติของคณะกรรมการถือเอาเสียงขางมาก 
 



 
 

๔๐

  มาตรา ๑๓๐  เมื่อมีกรณีกลาวหาวาผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน หรือ
รองประธานสภาทองถ่ิน หรือกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือ สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลย         
ไมกระทําการตามหนาที่ หรือกระทําการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ บกพรองดานจริยธรรม ใหผูกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสอบสวนบุคคลดังกลาวแลวแตกรณีได และเมื่อปรากฏผลจากการสอบสวนวาบุคคลดังกลาว
กระทําการตามที่ถูกกลาวหา ใหมีอํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนงได 
  ใหประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ินที่ถูกสั่งใหพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  
พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินดวย 
 กอนมีคําสั่งใหผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน หรือรองประธานสภา
ทองถ่ินพนจากตําแหนง ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวากระทําของ
บุคคลดังกลาวสมควรที่จะใหพนจากตําแหนงหรือไม มติของคณะกรรมการถือเอาเสียงขางมาก 
 
  มาตรา ๑๓๑  สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองปฏิบัติตนตามขอบังคับวาดวยจริยธรรม
ของสมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินนั้นกําหนดและระเบียบวาดวยจริยธรรมของผูบริหารทองถ่ินที่ผูบริหารทองถ่ิน
กําหนดขึ้น แลวแตกรณี  ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวามาตรฐานที่คณะกรรมการกลางกํากับ ดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด 
 

ลักษณะ ๓ 
ความรวมมือระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง 

   
 
  มาตรา ๑๓๒  เพื่อประโยชนแกกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหหนวยงานของรัฐให
คําแนะนํา รวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุน กิจการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รองขอ 
   
  มาตรา ๑๓๓  ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือ
หนวยงานของรัฐในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหคํานึงถึงแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้นดวย 
 
  มาตรา ๑๓๔  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเสนอขอสอบถามตอประธาน           
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของราชการ       
สวนภูมิภาคและใหหัวหนาหนวยงานราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินซึ่งมาปฏิบัติ
หนาที่ในเขตจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนา



 
 

๔๑

หนวยงานราชการดังกลาวชี้แจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภายในเวลา
อันสมควรก็ได 
  ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการยอมมีสิทธิที่จะไมตอบคําถามเมื่อเห็นวา
ขอเท็จจริงนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือเกี่ยวกับนโยบายของการบริหารราชการสวนกลางที่ยัง
ไมสมควรเปดเผย 
 
  มาตรา ๑๓๕ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมเพื่อเปนตัวแทนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในการดําเนินการของสมาคมใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบตามขอเสนอแนะขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานกับ      
สมาคมได 

 
ลักษณะ ๔ 

การมีสวนรวมของประชาชน 
   

 
  มาตรา ๑๓๖ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตรวจสอบการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน ทั้งนี้ ตามวิธีการ              
ที่บัญญัติไวในขอบัญญัติทองถ่ิน   
 ในการดําเนินการตามวรรคแรกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีวิธีการที่จะใหประชาชน       
เขามามีสวนรวมดวย ตามความเหมาะสมของแตละทองถ่ิน 
 
 มาตรา ๑๓๗ ในกรณีที่การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีผลกระทบตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบกอน
กระทําการเปนเวลาพอสมควรและในกรณีที่เห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง       
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการกระทํา
นั้น หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออก
ขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องดังกลาว 
 
 มาตรา ๑๓๘ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการ
จัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผานมา 
 



 
 

๔๒

  มาตรา ๑๓๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํารายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
รายงานตอสภาทองถ่ินทราบและใหขอคิดเห็นเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินและสวนราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนําไปดําเนินการตอไป  
 
  มาตรา ๑๔๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจออกขอบัญญัติทองถ่ิน เพื่อกําหนดคาตอบแทนและ
ประโยชนแกประชาชน ซ่ึงเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหมวดนี้             
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 

ลักษณะ ๕ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 

   
 
  มาตรา ๑๔๑  องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ไดแก 
  (๑) กรุงเทพมหานคร 
  (๒) เมืองพัทยา 
  (๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๑๔๒ 

การจัดระเบียบบริหารราชการตลอดจนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๑๔๒ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๑๔๒  เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนของรัฐ ทองถ่ิน และประชาชน จะตราพระราชบัญญัติ

จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดหรือที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่ก็ได  
  
 มาตรา ๑๔๓  โครงสราง อํานาจหนาที่ และรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ        
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 


