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  (๔) กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการ  
ส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๕) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่าง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง .เพ่ือให้สอดคล้องกับการกําหนดอํานาจและหน้าที่ .การจัดสรรภาษีและอากร .เงินอุดหนุน                  
เงนิงบประมาณที่ราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) 
และ (๔) 
  (๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการอนุญาต                 
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคํานึงถึงความสะดวก 
รวดเร็วในการให้บริการประชาชน และการกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ เป็นสําคัญ 
  (๗) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษา
วินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ.พระราชกฤษฎีกา.ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ 
ระเบียบ และคําสั่งที่จําเป็นเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี 
  (๙) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และ
คําสั่งทีจ่ําเป็นเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๑๐).เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพ่ิมขึ้นให้แก่                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 
  (๑๑).พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม              
ความจําเป็น 
  (๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
  (๑๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจไม่ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๑๔).เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
คณะรัฐมนตรี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  (๑๕) ออกประกาศกําหนดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  (๑๖).ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน ประกาศของ
คณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได ้
  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม_ 
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  มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่ง
เป็นหนังสือเรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ 
ที่เก่ียวข้องมาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้อาจเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงด้วยก็ได้ 
  มาตรา ๑๕ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
  (๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
  (๓).ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง .ราชการส่วนภูมิภาค .องค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  (๕).ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการ                  
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

 
  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
  (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  (๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
  (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  (๕) การสาธารณูปการ 
  (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
  (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
  (๘) การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
  (๙) การจัดการศึกษา 
  (๑๐) การสังคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  (๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  (๑๓) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ_ 
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  (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
  (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (๑๖) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  (๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
  (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
  (๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
  (๒๕) การผังเมือง 
  (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  (๒๘) การควบคุมอาคาร 
  (๒๙) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๓๐).การรักษาความสงบเรียบร้อย .การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา                
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
  มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ใน                
การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
  (๑).การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง .และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด                
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  (๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (๕) การคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาปุาไม ้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๖) การจัดการศึกษา 
  (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  (๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
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  (๑๑) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  (๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
  (๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ํา 
  (๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๑๕).การพาณิชย์.การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอื่นหรือจากสหการ 
  (๑๖) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
  (๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  (๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  (๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
  (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
  (๒๒) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
  (๒๔) จัดทํากิจการใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต 
และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
  (๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  (๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (๒๗) การสังคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  (๒๘) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็น
อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (๒๙) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 
  มาตรา .๑๘.ให้กรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ                  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 
  มาตรา ๑๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เต็มพ้ืนที่จังหวัด มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ 
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  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่จังหวัด มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 
  มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่
เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใด 
  มาตรา ๒๑ บรรดาอํานาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบ
อํานาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการแทนได้ 
  ในการดําเนินงานตามอํานาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และ
มาตรา ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมมือกันดําเนินการหรืออาจร้องขอให้ รัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน แล้วแต่กรณี ดําเนินการแทนได้ 
  มาตรา ๒๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนดําเนินการตามอํานาจ และหน้าที่
แทนได ้ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๓ 
การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร 

 
  มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  (๒) ภาษีบํารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ 
  (๓) ภาษีปูายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีปูาย 
  (๔) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรร
ตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้อง
จ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
  (๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อ
รวมกับอัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร                
โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
  (๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล เมืองพัทยาและองค์การ
บริหารส่วนตําบล .โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเ พ่ิมขึ้นในอัตราไม่ เกินร้อยละสามสิบของ อัตราภาษี                      
ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็นหน้าที่ของ    
กรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 
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  (๗) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ .รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ .ภาษีรถ               
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
  (๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
  (๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  (๑๐).อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย               
การควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
  (๑๑) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
  (๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สิบ
แล้ว ดังต่อไปนี้ 
   (ก) องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามประทานบัตร 
ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
   (ข) องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลอ่ืนที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
   (ค) องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับการจัดสรรในอัตรา
ร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
  (๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐ
ในอัตราร้อยละสี่สิบแล้ว ดังต่อไปนี้ 
   (ก) องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามสัมปทาน           
ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
   (ข) องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลอ่ืนที่อยู่ภายในจังหวัดที่มี พ้ืนที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ตามสัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
   (ค) องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตรา
ร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
  (๑๔) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์
ภายในเขต ทั้งนี ้ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
  (๑๕) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตรา
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  (๑๖) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของ
ค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
   (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
   (ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
  (๑๗).ค่าธรรมเนียม.ค่าใบอนุญาต.และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
เทศบาล .เมืองพัทยา .และองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้นๆ                       
และให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว .ในกรณีกฎหมายกําหนดให้ เทศบาล                                 
เป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ให้นํารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วน 
__ 
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เป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ให้นํารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล                        
ที่อยู่ภายในเขตจังหวัดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  (๑๘) ค่าใช้น้ําบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่คณะกรรมการกําหนด 
  (๑๙) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น 
  (๒๐) รายได้อ่ืนตามทีก่ฎหมายบัญญัติให้เป็นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล 
  มาตรา.๒๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากร .ค่าธรรมเนียมและ                  
เงินรายได้ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คล้ายกันน้ํามัน
ดีเซลและน้ํามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด      
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สําหรับน้ํามัน และกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์สําหรับ
ก๊าซปิโตรเลียม 
  (๒) ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัดโดย
ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 
  (๓) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตาม
มาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้อง               
จ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
  (๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อ
รวมกับอัตราตามมาตรา .๒๓.(๕).แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร                 
โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
  (๕).ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ .รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ .ภาษีรถ                 
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
  (๖) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  (๗) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
  (๘).ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ให้ ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบ                
ของค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
  (๙) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ
ยี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
  (๑๐) ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักใน
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
  (๑๑).ค่าธรรมเนียม.ค่าใบอนุญาต.และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  และให้ตกเป็น
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  (๑๒).ค่าธรรมเนียมใด.ๆ.ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้น 
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  (๑๓) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  มาตรา ๒๕ กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  (๒) ภาษีบํารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ 
  (๓) ภาษีปูายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีปูาย 
  (๔) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คล้ายกัน น้ํามันดีเซลและ
น้ํามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สําหรับน้ํามัน และไม่เกินกิโลกรัมละสิบสตางค์สําหรับ
ก๊าซปิโตรเลียม 
  (๕).ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร               
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 
  (๖) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตาม
มาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้องจ่าย
คืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
  (๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกิน
ร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
  (๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติ
จัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บและให้ถือเป็นภาษี และค่า
แสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 
  (๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  (๑๐) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
  (๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
  (๑๒).ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร               
ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง 
  (๑๓).ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมที่จัดเก็บภายในเขตของ
กรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง 
  (๑๔) อากรกาฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
  (๑๕) ค่าธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
  (๑๖) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตรา
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
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  (๑๗) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคาชุด 
  (๑๘) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
   (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
   (ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
  (๑๙).ค่าธรรมเนียม.ค่าใบอนุญาต.และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานครและให้ตกเป็นรายได้ของ
กรุงเทพมหานคร 
  (๒๐).ค่าธรรมเนียมใด.ๆ.ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้น 
  (๒๑) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร 
  มาตรา ๒๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นองค์กรปกครอง
รูปแบบพิเศษไม่เต็มพ้ืนที่จังหวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อ่ืนตาม มาตรา ๒๓              
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่จังหวัด               
มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อ่ืนตามมาตรา ๒๓ และ มาตรา ๒๔ 
  มาตรา ๒๗ ภาษีและอากรประเภทอ่ืนนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกําหนดให้เป็นภาษีและอากรร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรืออาจกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเพ่ิมได้  เพ่ือให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภาระหน้าที่           
และงบประมาณจากราชการส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามแผนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแต่ละปี ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนด
โดยคํานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ด้วยกันเองเป็นสําคัญ 
  มาตรา ๒๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายรับ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๒) รายได้จากสาธารณูปโภค 
  (๓) รายได้จากการพาณิชย์และการทํากิจการ ไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน 
หรือจากสหการ 
  (๔) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใดตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๕) ค่าบริการ 
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  (๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (๗) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  (๘) รายได้จากการจําหน่ายพันธบัตร 
  (๙) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
  (๑๐) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  (๑๑) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
  (๑๒) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
  (๑๓) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการ
เพ่ือมุ่งหากําไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๑๔) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ 
  การออกพันธบัตรตาม (๘) การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ตาม (๙) การกู้เงิน 
ตาม (๑๐) และรายได้ตาม (๑๓) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  มาตรา ๒๙ การกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายได้ตามหมวดนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนําส่งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้ สําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ในกรณีที่การกําหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติไว้
และเป็นการกําหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องเดียวกับที่บัญญัติไว้แล้วในบทบัญญัติเกี่ยวกับ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหมวดนี้ ให้ใช้บทบัญญัติตามหมวดนี้บังคับแทนบทบัญญัติของ
กฎหมายนั้น .ทั้งนี้.ถ้าการกําหนดรายได้ในเรื่องใดมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ .วิธีการ .เงื่อนไข .อัตรา                
การจัดสรร การนําส่งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้ใช้บังคับอยู่แล้ว ให้ใช้บังคับตามกฎหมายเช่นว่านั้น             
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง แต่ถ้าการกําหนดรายได้ในเรื่องใดยังไม่มี
กฎหมายเช่นว่านั้น .ให้การกําหนดรายได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้มีผลใช้บังคับเมื่อมีประกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการ .รัฐวิสาหกิจ .หรือองค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใด เพ่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ 
แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  มาตรา .๓๐ .แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการ                  
ดังนี้ 
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  (๑).ให้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยู่ ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 
   (ก) ภารกิจที่เป็นการดําเนินการซ้ําซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 
   (ข).ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบ      
ถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 
   (ค) ภารกิจที่เป็นการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในสี่ปี 
  (๒).กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น .และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอํานาจและหน้าที่ที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แตกต่างกันได้ 
โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง .ซึ่งต้องพิจารณาจากรายได้และ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จํานวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพ 
ในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี ้ต้องไม่เกินระยะเวลาสิบปี 
  (๓).กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รัฐทําหน้าที่ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ                  
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
  (๔) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร .เงินอุดหนุน.และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า 
โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคํานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 
  การเพ่ิมสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่ง
ให้เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริการ
สาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพ่ิมขึ้น
ภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมี
จํานวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  (๕) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจําเป็นและความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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  มาตรา ๓๑ ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ามี
กฎหมายใดบัญญัติไว้ในลักษณะที่เป็นผลทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดําเนินการตามอํานาจ               
และหน้าที่ได้ด้วยตนเอง หรือมีลักษณะเป็นการซ้ําซ้อนกับการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะระหว่าง
รัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้น ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการให้มีการแก้ไข
กฎหมายดังกล่าวต่อไป 
  มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
  (๑) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบจะต้องกระทํา โดยในกรณีใดเป็นอํานาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของ
รัฐหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้กําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพ่ือประสานการดําเนินการให้
เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
  (๒) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้เพียงพอแก่
การดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ที่กําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ 
โดยต้องคํานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่วนรวมด้วย 
  (๓) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จําเป็นเพ่ือดําเนินการ              
ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกําหนดนโยบาย            
และมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น                    
โดยการสร้างระบบการถ่ายเทกําลังคนสู่ท้องถิ่น และสร้างระบบความก้าวหน้าสายอาชีพที่เหมาะสม 
  แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งต้องกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ  และกําหนดหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการให้ชัดเจนด้วย 
  มาตรา .๓๓ .เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา .๓๒ .แล้ว .ให้ เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป 
  แผนปฏิบัติการที่ประกาศใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น 
  ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนปฏิบัติการใช้บังคับคณะกรรมการอาจ
ดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นได้ 
  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจดําเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ ให้คณะกรรมการ
รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขด้วย 
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  มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหน้าที่และการจัดสร
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกําหนด
อํานาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจ
และหน้าที่และการจัดสรรรายได้ เพ่ือกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๓๒ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา .๓๖.ในวาระเริ่มแรก .ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  มาตรา .๓๗ .ในวาระเริ่มแรก .เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามอํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพ่ือ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร 
 
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
  ชวน หลีกภัย 
           นายกรัฐมนตรี 
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 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้มีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเพ่ือพัฒนาการ
กระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ และการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มี
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีจํานวนฝุายละเท่ากันเพื่อทําหน้าที่ดังกล่าวจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 *พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓ 
 มาตรา ๓๗ ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคําว่า “อธิบดีกรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น” 
 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตรา             
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของ                
ส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่                
โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตาม
หลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้
สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหา            
ในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อ             
ส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่  
และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของ
ส่วนราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ            
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา              
เป็นต้นไป 
 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปฏิบัติตามแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ไม่อาจดําเนินการได้ตาม
กําหนดระยะเวลา ทําให้การกําหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๐ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒                
ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการถ่ายโอนภารกิจ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมการกําหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงนั้นและยังคงเปูาหมายการเพ่ิมสัดส่วนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าไว้เช่นเดิม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ 

   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ                
ให้ประกาศว่า  
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของตําบล จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้ําฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึน้ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้  
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร                   
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗”  
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน                
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  
  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน  
  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
  “หน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาลและราชการ            
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มกีฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  
  “นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอด้วย  
  “ตําบล” หมายความว่า ตําบลตามกฎหมายหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขต
หน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีท่ีตําบลใดมีพ้ืนที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหาราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น 
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  “คณะผู้บริหาร” (ยกเลิก)  

   มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

  กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไปเมื่อได้ประกาศใน                        
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้ 

 

หมวด ๑ 

สภาตําบล 

 

  มาตรา ๖ ในตําบลหนึ่งให้มีสภาตําบลสภา หนึ่งมีอํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้                 
ให้สภาตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล  

 

ส่วนที่ ๑ 

สมาชิกสภาตําบล 

 

  มาตรา ๗ สภาตําบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตําแหน่งได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้าน
ในตําบล และแพทย์ประจําตําบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตําบลนั้นเป็น
สมาชิกสภาตําบลหมู่บ้านละหนึ่งคน  

  มาตรา ๘  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

  มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

  (๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตําบลที่สมัคร

รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

 
 
มาตรา ๔ นิยามคําว่า“คณะผู้บริหาร” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
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  (๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง  
  (๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอ่ืนเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
  มาตรา ๑๐ ให้นายอําเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  
  มาตรา๑๑ สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง  
  ในกรณีที่สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งดํารงตําแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่ ให้สมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป  
  มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งพ้นจาก
ตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
  (๑) ตาย  
  (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันลาออก  
  (๓) มีการยุบสภาตําบล  
  (๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตําบลที่ตนดํารงตําแหน่ง
หรือในกิจการที่กระทําให้แกส่ภาตําบลนั้น  
   (๕) สภาตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียประโยชน์ของตําบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาตําบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
  (๖) นายอําเภอสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา๙ หรือมิได้อยู่ประจําในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
  (๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าว่าบกพร่อง
ในทางความประพฤต ิ 
  วรรคสอง (ยกเลิก) 
 
 
 
มาตรา ๑๒ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๑๒ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  
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  มาตรา ๑๓  เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง ให้มกีารเลือกต้ังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระ  

  มาตรา ๑๔ เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจาก
ครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระ           
การดํารงตําแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาตําบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่  

  สมาชิกสภาตําบลผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ 
ผู้ซึ่งตนแทน  

  มาตรา ๑๕ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่             
ให้สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับ
เลือกตั้งอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒  

  เมื่อมีการแยกพื้นท่ีบางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับ
เลือกต้ังของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกต้ังอยู่ต่อไป โดยให้สมาชิกสภาตําบลท่ีมีภูมิลําเนา
อยู่ในหมู่บ้านใด เป็นสมาชิกสภาตําบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และให้
นายอําเภอจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกต้ังให้ครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดท้ังหมู่บ้าน
เดิมและหมู่บ้านท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสมาชิกสภาตําบลท่ีหมู่บ้านนั้นต้ังอยู่ในเขต ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี
ประกาศต้ังหมู่บ้านใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของสมาชิกอื่นในตําบลนั้น              
เว้นแตว่าระการดํารงตําแหน่งท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาตําบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่  

  วรรคสาม  (ยกเลิก)  

  มาตรา ๑๖ สภาตําบลมีกํานันเป็นประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบลคนหนึ่งซึ่ง
นายอําเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล  

  รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  

  รองประธานสภาตําบลพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งตามวรรคสอง   เมื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๕ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖   
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  (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันลาออก  

  (๒) พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลตามมาตรา ๑๒  

  มาตรา ๑๗ ประธานสภาตําบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาตําบล และมีหน้าที่ดําเนินการประชุมให้
เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด  

  รองประธานสภาตําบลมีหน้าที่กระทํากิจการแทนประธานสภาตําบลเมื่อประธานสภาตําบล
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้หรือตามทีป่ระธานสภาตําบลมอบหมาย  

  เมื่อประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกสภาตําบลที่มา
ประชุมเลือกกันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น  

  มาตรา ๑๘ ให้มีการประชุมสภาตําบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้องมีสมาชิก
สภาตําบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม  

  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้  

  สมาชิกสภาตําบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

  มาตรา ๑๙ สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบลคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติงาน  
ในตําบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าตามมาตรา ๘  

  ให้นายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบลตามมติของสภาตําบล  

  มาตรา ๒๐ เลขานุการสภาตําบลมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและ     
งานอ่ืนใดตามทีส่ภาตําบลมอบหมาย  

  มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาตําบลและเลขานุการ
สภาตําบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

 

ส่วนที่ ๒ 

อํานาจหน้าที่ของสภาตําบล 

 

  มาตรา ๒๒ .สภาตําบลมี อํานาจหน้าที่  ในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการ                    
และงบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหาราชการและพัฒนาตําบล ปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตําบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อ่ืนตามทีก่ฎหมายกําหนด 
 


