
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติ 
องค�การบริหารส�วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให-ไว- ณ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป2นป3ท่ี ๕๒ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล-าฯ 

ให-ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด-วยระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว-โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต-นไป 
 
มาตรา ๓  ให-ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๗) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๓ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๑๐) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๑๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๖๒ ก/หน-า ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ 
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มาตรา ๔  บทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ มติ หรือคําสั่งใดท่ีอ-างถึง
ผู-ว�าราชการจังหวัดในฐานะผู-ปกครองบังคับบัญชาข-าราชการส�วนจังหวัด ข-าราชการส�วนจังหวัด 
องค�การบริหารส�วนจังหวัด หรือสภาจังหวัด ให-ถือว�าบทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ 
มติ หรือคําสั่งนั้นอ-างถึงนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด ข-าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
องค�การบริหารส�วนจังหวัด หรือสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้ แล-วแต�กรณี  
ท้ังนี้ เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย-งกับบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ มติ หรือคําสั่งใดได-กําหนดให-เป2น
อํานาจหน-าท่ีของผู-ว�าราชการจังหวัดในฐานะผู-บริหารองค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือหัวหน-าผู-บริหาร
ท-องถ่ิน ให-ถือว�านายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจหน-าท่ีเช�นว�านั้นเท�าท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“จังหวัด” หมายความว�า จังหวัดตามกฎหมายว�าด-วยระเบียบบริหารราชการ

แผ�นดิน 
“อําเภอ” หมายความว�า อําเภอตามกฎหมายว�าด-วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 

และให-หมายความรวมถึงก่ิงอําเภอด-วย 
“ข-าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด” หมายความว�า ข-าราชการท่ีปฏิบัติกิจการ

ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดและได-รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและตําแหน�งในงบประมาณท่ี
องค�การบริหารส�วนจังหวัดกําหนดข้ึน 

“ราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืน” หมายความว�า เทศบาล สุขาภิบาล องค�การบริหารส�วน
ตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน นอกจาก
องค�การบริหารส�วนจังหวัด 

“ข-อบัญญัติ” หมายความว�า ข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู-รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ให-รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให-มีอํานาจออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เม่ือได-ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-วให-

ใช-บังคับได- 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๗  ในจังหวัดหนึ่งให-มีองค�การบริหารส�วนจังหวัดประกอบด-วยสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดและนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด และมีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีบัญญัติไว-ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘  ให-องค�การบริหารส�วนจังหวัดเป2นนิติบุคคลและเป2นราชการส�วนท-องถ่ิน 
เขตขององค�การบริหารส�วนจังหวัดได-แก�เขตจังหวัด 

 
หมวด ๒ 

สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
   

 
มาตรา ๙๒  สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดประกอบด-วยสมาชิกสภาองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของประชาชนตามกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ิน
หรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

ผู-มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป2นสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดนอกจากต-องมี
คุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-ามตามกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหาร
ท-องถ่ินแล-ว จะต-องไม�เป2นผู-ท่ีพ-นจากตําแหน�งสมาชิกสภาท-องถ่ิน คณะผู-บริหารท-องถ่ินหรือผู-บริหาร
ท-องถ่ิน รองผู-บริหารท-องถ่ิน เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผู-บริหารท-องถ่ิน เพราะเหตุมีส�วนได-เสียไม�ว�า
ทางตรงหรือทางอ-อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับองค�กรปกครองส�วนท-องถ่ิน ยังไม�ถึงห-าป3นับถึง
วันสมัครรับเลือกต้ัง 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด ให-ถือเกณฑ�จํานวนราษฎรแต�ละ
จังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในป3สุดท-ายก�อนป3ท่ีมีการเลือกต้ัง จังหวัดใดมี
ราษฎรไม�เกินห-าแสนคน ให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-ยี่สิบสี่คน จังหวัด
ใดมีราษฎรเกินห-าแสนคนแต�ไม�เกินหนึ่งล-านคน ให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดได-สามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล-านคนแต�ไม�เกินหนึ่งล-านห-าแสนคน ให-มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-สามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล-านห-าแสนคนแต�
ไม�เกินสองล-านคน ให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-สี่สิบสองคน จังหวัดใดมี
ราษฎรเกินสองล-านคนข้ึนไป ให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-สี่สิบแปดคน 

ในอําเภอหนึ่งให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-หนึ่งคน เม่ือ
รวมจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดจากแต�ละอําเภอแล-ว จํานวนสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดยังไม�เป2นไปตามเกณฑ�ตามวรรคสาม ให-ดําเนินการดังนี้ เอาจํานวนสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดซ่ึงองค�การบริหารส�วนจังหวัดจะพึงมีได-ไปหารจํานวนราษฎรท้ังจังหวัด ได-
ผลลัพธ�เท�าใดให-ถือเป2นเกณฑ�สําหรับคํานวณสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเพ่ิมข้ึน โดย
อําเภอใดมีจํานวนราษฎรมากท่ีสุดให-อําเภอนั้นมีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเพ่ิมข้ึนอีก
หนึ่งคน แล-วให-เอาผลลัพธ�ดังกล�าวหักออกจากจํานวนราษฎรของอําเภอนั้น เหลือเท�าใดให-ถือเป2น
จํานวนราษฎรของอําเภอนั้นในการพิจารณาเพ่ิมสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดท่ียังขาด
จํานวนอยู� และให-กระทําดังนี้ต�อ ๆ ไปจนได-สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดครบจํานวน 

 
มาตรา ๑๐  อายุของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีกําหนดคราวละสี่ป3นับแต�วัน

เลือกต้ัง 
                                                 

๒ มาตรา ๙ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเริ่มต้ังแต�วันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๑๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด หรือมีการยุบสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัด 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต�อผู-ว�าราชการจังหวัด 
(๔) ขาดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสามครั้งติดต�อกันโดยไม�มีเหตุอัน

สมควร 
(๕) เป2นผู-มีส�วนได-เสียไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ-อมในสัญญาท่ีองค�การบริหารส�วน

จังหวัดนั้นเป2นคู�สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําให-แก�องค�การบริหารส�วนจังหวัดนั้น หรือท่ีองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดนั้นจะกระทํา 

(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๙ วรรคสอง 
(๗) สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีมติให-พ-นจากตําแหน�ง โดยเห็นว�ามีความ

ประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือก�อความไม�สงบเรียบร-อยแก�องค�การบริหารส�วน
จังหวัดหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน�ของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดจํานวนไม�น-อยกว�าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�เข-าชื่อเสนอให-สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล�าวต-อง
มีคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�  
ท้ังนี้ ให-สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต�วันท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีมติ 

(๘) ราษฎรผู-มีสิทธิเลือกต้ังในเขตองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีจํานวนไม�น-อยกว�า
สามในสี่ของจํานวนผู-มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นว�าสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
ผู-ใดไม�สมควรดํารงตําแหน�งต�อไปตามกฎหมายว�าด-วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

เม่ือมีข-อสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดผู-ใด
สิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผู-ว�า
ราชการจังหวัดให-เป2นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสิ้นสุดตาม (๘) 
พร-อมกันท้ังหมด ให-ถือว�าเป2นการยุบสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

 
มาตรา ๑๒  ก�อนเข-ารับหน-าท่ี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดต-องปฏิญาณ

ตนในท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดว�า “จะรักษาไว-และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย จะซ่ือสัตย�สุจริต และปฏิบัติหน-าท่ีเพ่ือประโยชน�ของประชาชน” 

 

                                                 
๓ มาตรา ๑๑ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๓  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดย�อมเป2นผู-แทนของปวงชนใน
เขตองค�การบริหารส�วนจังหวัดนั้น และต-องปฏิบัติหน-าท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม�อยู�ใน
ความผูกมัดแห�งอาณัติมอบหมายใด ๆ 

 
มาตรา ๑๔๔  เม่ือตําแหน�งสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดว�างลงเพราะถึง

คราวออกตามอายุของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
ให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดข้ึนแทนตําแหน�งท่ีว�างตามกฎหมายว�าด-วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

 
มาตรา ๑๕  เม่ือตําแหน�งสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดว�างลงเพราะเหตุอ่ืน 

นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด ให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดข้ึนแทนตําแหน�งท่ีว�างตาม
กฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน๕ 

ให-สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดซ่ึงได-รับเลือกต้ังแทนนั้นอยู�ในตําแหน�งได-
เพียงเท�าอายุของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

 
มาตรา ๑๖  เม่ือมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมายว�าด-วย

ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน ให-บรรดาสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดของอําเภอท่ีถูกยุบ
หรือถูกรวมเข-าไว-ในการปกครองของจังหวัดใดเป2นสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดของจังหวัด
นั้นจนกว�าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑ 

 
มาตรา ๑๗  ให-สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน

จังหวัดเป2นประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดคนหนึ่ง และรองประธานสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสองคน 

 
มาตรา ๑๘๖  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดและรองประธานสภาองค�การ

บริหารส�วนจังหวัด ดํารงตําแหน�งจนครบอายุของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
นอกจากการพ-นจากตําแหน�งตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด

และรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดพ-นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต�อผู-ว�าราชการจังหวัด 
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
(๓) รัฐมนตรีสั่งให-พ-นจากตําแหน�งตามมาตรา ๗๙ 

                                                 
๔ มาตรา ๑๔ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๕ มาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖ มาตรา ๑๘ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีมติให-พ-นจากตําแหน�ง โดยเห็นว�ามีความ
ประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือก�อความไม�สงบเรียบร-อยแก�องค�การบริหารส�วน
จังหวัดหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน�ของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดจํานวนไม�น-อยกว�าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�เข-าชื่อเสนอให-สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล�าวต-อง
มีคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�  
ท้ังนี้ ให-พ-นจากตําแหน�งนับแต�วันท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีมติ 

ในกรณีตามวรรคสอง ให-ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือรอง
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดท่ีได-รับเลือกใหม�อยู�ในตําแหน�งตามวาระของผู-ซ่ึงตนแทน 

ผู-ซ่ึงรัฐมนตรีสั่งให-พ-นจากตําแหน�งตาม (๓) จะดํารงตําแหน�งประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดอีกไม�ได-ตลอดอายุของสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดนั้น 

 
มาตรา ๑๙  เม่ือตําแหน�งประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือรอง

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดว�างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด ให-มีการเลือกประธานสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด แล-วแต�กรณี แทน
ตําแหน�งท่ีว�างภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ีตําแหน�งนั้นว�างลง 

 
มาตรา ๒๐  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีหน-าท่ีดําเนินกิจการของสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัด และดําเนินการประชุมให-เป2นไปตามระเบียบข-อบังคับการประชุมสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัด 

รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีหน-าท่ีช�วยประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดปฏิบัติการตามหน-าท่ีและกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดมอบหมาย 

ในกรณีท่ีประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน-าท่ี
ได- ให-รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดคนท่ีหนึ่งปฏิบัติหน-าท่ีแทน และในกรณีท่ี
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดและรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดคนท่ีหนึ่งไม�
อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดคนท่ีสองปฏิบัติ
หน-าท่ีแทน 

 
มาตรา ๒๑  เม่ือประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดและรองประธานสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัดท้ังสองคนไม�อยู�ในท่ีประชุม ให-สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเลือก
กันข้ึนเองเป2นประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

 
มาตรา ๒๒  ในป3หนึ่งให-มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู-ว�าราชการจังหวัดต-องกําหนดให-สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-มา
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดครั้งแรกภายในสิบห-าวันนับแต�วันประกาศผลการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด๗ 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป3 ให-สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดกําหนด 
สมัยประชุมสามัญให-มีกําหนดสี่สิบห-าวัน แต�ถ-ามีกรณีจําเป2น ให-ประธานสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได-ตามความจําเป2นครั้งละไม�เกินสิบ
ห-าวัน 

การปRดสมัยประชุมสามัญก�อนครบกําหนดเวลาสี่สิบห-าวันจะกระทํามิได- 
กรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดไม�อาจจัดให-มีการประชุมครั้งแรกได-ตาม

กําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต�ไม�อาจเลือกประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดได- 
ผู-ว�าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีให-มีคําสั่งยุบสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด๘ 

 
มาตรา ๒๓๙  การประชุมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ให-ท่ีประชุมเลือกประธานสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัดและรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
 
มาตรา ๒๔  ภายใต-บังคับมาตรา ๒๒ ให-ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด

เป2นผู-เรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตามสมัยประชุมและเป2นผู-เปRดและปRดการประชุม 
ในกรณีท่ีไม�มีประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือประธานสภาองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดไม�เรียกประชุมตามกฎหมาย ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดเป2นผู-เรียกประชุมและเป2นผู-
เปRดและปRดการประชุม 

 
มาตรา ๒๕  เม่ือเป2นการจําเป2นเพ่ือประโยชน�แห�งองค�การบริหารส�วนจังหวัด

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเป2นสมัย
วิสามัญก็ได- หรือนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดจํานวน
ไม�น-อยกว�าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเท�าท่ีมีอยู� อาจทําคําร-องยื่น
ต�อประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดขอให-เปRดการประชุมสมัยวิสามัญได- 

วรรคสอง๑๐ (ยกเลิก) 
ในกรณีท่ีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน

จังหวัด ทําคําร-องขอให-เปRดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ให-ประธานสภา

                                                 
๗ มาตรา ๒๒ วรรคสอง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มาตรา ๒๒ วรรคหก เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๙ มาตรา ๒๓ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๑๐ มาตรา ๒๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบห-าวัน
นับแต�วันท่ีได-รับคําร-อง 

การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสมัยวิสามัญให-มีกําหนดเจ็ดวัน แต�ถ-าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกต-องได-รับความเห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดด-วยคะแนนเสียงไม�
น-อยกว�าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเท�าท่ีมีอยู� และให-ขยายออกไป
ได-อีกไม�เกินเจ็ดวัน 

 
มาตรา ๒๖  ข-อบังคับการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดให-เป2นไปตาม

ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
มาตรา ๒๗  การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดทุกคราว ต-องมีสมาชิกสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัดมาประชุมไม�น-อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเท�าท่ีมีอยู�จึงจะเป2นองค�ประชุม 

 
มาตรา ๒๘  การลงมติวินิจฉัยข-อปรึกษานั้นให-ถือเอาเสียงข-างมากเป2นเกณฑ� เว-นแต�

ท่ีมีบัญญัติไว-เป2นอย�างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดคนหนึ่งให-มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ-ามี

คะแนนเสียงเท�ากัน ให-ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป2นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๒๙  การปรึกษาหารือในสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดต-องเป2นกิจการ

เก่ียวกับอํานาจหน-าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ ห-ามปรึกษาหารือในเรื่อง
นอกเหนืออํานาจหน-าท่ี 

 
มาตรา ๓๐  การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดย�อมเป2นการเปRดเผยตาม

ลักษณะท่ีจะได-กําหนดไว-ในระเบียบข-อบังคับการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด แต�การ
ประชุมลับย�อมมีได-เม่ือนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดร-องขอ หรือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดรวมกันมีจํานวนไม�น-อยกว�าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดซ่ึงมา
ประชุมร-องขอ 

 
มาตรา ๓๑๑๑  ในท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด สมาชิกสภาองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดมีสิทธิต้ังกระทู-ถามนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือรองนายกองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดในเรื่องใดอันเก่ียวกับงานในหน-าท่ีได- แต�นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด หรือรองนายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัดมีสิทธิท่ีจะไม�ตอบ เม่ือเห็นว�าเรื่องนั้นยังไม�ควรเปRดเผยเพราะเก่ียวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชน�สําคัญขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 

 

                                                 
๑๑ มาตรา ๓๑ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๒  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดอาจเสนอข-อสอบถามต�อ
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดให-ผู-ว�าราชการจังหวัดชี้แจงข-อเท็จจริงใด ๆ อันเก่ียวกับ
อํานาจหน-าท่ีของราชการส�วนภูมิภาคและให-หัวหน-าหน�วยงานราชการตามกฎหมายว�าด-วยระเบียบ
บริหารราชการแผ�นดินซ่ึงมาปฏิบัติหน-าท่ีในเขตจังหวัดชี้แจงข-อเท็จจริงใด ๆ อันเก่ียวกับงานในหน-าท่ี
ได-  ท้ังนี้ ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดหรือหัวหน-าหน�วยงานราชการดังกล�าวชี้แจงด-วยวาจาหรือเป2นหนังสือ
ต�อประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได- 

ผู-ว�าราชการจังหวัดหรือหัวหน-าหน�วยงานราชการย�อมมีสิทธิท่ีจะไม�ตอบคําถามเม่ือ
เห็นว�าข-อเท็จจริงนั้นเป2นเรื่องท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติหรือเก่ียวกับนโยบายของการบริหาร
ราชการส�วนกลางท่ียังไม�สมควรเปRดเผย 

 
มาตรา ๓๓  สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดเป2นคณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลซ่ึงมิได-เป2นสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดร�วมเป2นคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ 
อันอยู�ในวงงานของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดแล-วรายงานต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด แต�
ท้ังนี้กิจการหรือการสอบสวนดังกล�าวต-องมิใช�เป2นเรื่องท่ีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเสนอ
ข-อสอบถามต�อประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ 

ให-สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดต้ังคณะกรรมการสามัญประจําสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดชุดหนึ่งเพ่ือทําหน-าท่ีให-ความเห็นชอบในการออกข-อบัญญัติชั่วคราวตามมาตรา ๕๗ 

 
มาตรา ๓๔  การประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และ

คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตามมาตรา ๓๓ ต-องมีกรรมการมาประชุม
ไม�น-อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป2นองค�ประชุม 

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให-ใช-ระเบียบข-อบังคับการประชุม
สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
   

 
มาตรา ๓๕๑๒  ให-องค�การบริหารส�วนจังหวัดมีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดคน

หนึ่งซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ิน
หรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

 
มาตรา ๓๕/๑๑๓  บุคคลผู-มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป2นนายกองค�การบริหารส�วน

จังหวัดต-องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-ามตามกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ิน
หรือผู-บริหารท-องถ่ิน และต-องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-ามดังต�อไปนี้ด-วย 
                                                 

๑๒ มาตรา ๓๕ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) มีอายุไม�ต่ํากว�าสามสิบป3บริบูรณ�ในวันเลือกต้ัง 
(๒) สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีหรือเทียบเท�า หรือเคยเป2นสมาชิกสภา

จังหวัด สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด ผู-บริหารท-องถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไม�เป2นผู- ท่ีพ-นจากตําแหน�งสมาชิกสภาท-องถ่ิน คณะผู-บริหารท-องถ่ินหรือ

ผู-บริหารท-องถ่ิน รองผู-บริหารท-องถ่ิน เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผู-บริหารท-องถ่ิน เพราะเหตุมีส�วนได-เสีย
ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ-อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับองค�กรปกครองส�วนท-องถ่ิน ยังไม�ถึงห-าป3
นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๓๕/๒๑๔  ให-นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดดํารงตําแหน�งนับต้ังแต�วัน

เลือกต้ังและมีระยะการดํารงตําแหน�งคราวละสี่ป3นับแต�วันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๓๕/๓๑๕  นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดอาจแต�งต้ังรองนายกองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดซ่ึงมิใช�สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเป2นผู-ช�วยเหลือในการบริหารราชการ
ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตามท่ีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดมอบหมายได- ตามเกณฑ�
ดังต�อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสี่สิบแปดคน ให-แต�งต้ังรองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-ไม�เกินสี่คน 

(๒) ในกรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน ให-แต�งต้ังรองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-ไม�เกินสามคน 

(๓) ในกรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคน ให-แต�งต้ังรองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-ไม�เกินสองคน 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดอาจแต�งต้ังเลขานุการนายกองค�การบริหารส�วน
จังหวัด และท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดซ่ึงมิใช�สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
ได-จํานวนรวมกันไม�เกินห-าคน 

รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดต-องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-ามตาม
มาตรา ๓๕/๑ 

 
มาตรา ๓๕/๔ ๑๖  ก�อนนายกองค�การบริหารส�วนจั งหวัด เข-ารับหน- า ท่ี  ให-

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเพ่ือให-นายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัดแถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดโดยไม�มีการลงมติ  ท้ังนี้ 
ภายในสามสิบวันนับแต�วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

กรณี ท่ีไม�มีผู- ดํารงตําแหน�งประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดและรอง
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดถูกยุบตามมาตรา ๒๒ 

                                                                                                                                            
๑๓ มาตรา ๓๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๔ มาตรา ๓๕/๒ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๒ 
๑๕ มาตรา ๓๕/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๖ มาตรา ๓๕/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

วรรคหก หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเป2นเร�งด�วนซ่ึงปล�อยให-เนิ่นช-าไปจะกระทบต�อประโยชน�สําคัญ
ของราชการหรือราษฎร นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดจะดําเนินการไปพลางก�อนเท�าท่ีจําเป2นก็ได-
เม่ือได-มีการเลือกประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดแล-ว ให-ประธานสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเพ่ือให-นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดแถลง
นโยบายโดยไม�มีการลงมติภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ีมีการเลือกประธานสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัด 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดให-กระทําโดย
เปRดเผย โดยนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดต-องจัดทํานโยบายเป2นลายลักษณ�อักษรแจกให-สมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดทุกคนท่ีมาประชุมด-วย 

หากนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดไม�สามารถแถลงนโยบายต�อสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดได- ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดแจ-งให-นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดจัดทํานโยบายแจ-ง
เป2นหนังสือส�งให-สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให-นําวิธีการแจ-ง
คําสั่งทางปกครองเป2นหนังสือตามกฎหมายว�าด-วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช-บังคับโดย
อนุโลม ในกรณีเช�นนี้ให-ถือว�านายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-แถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดแล-ว 

ให-นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีได-แถลงไว-ต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเป2นประจําทุกป3 

คําแถลงนโยบายของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ให-ประกาศไว-โดยเปRดเผย ณ ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนจังหวัดด-วย 

 
มาตรา ๓๕/๕๑๗  นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจหน-าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายโดยไม�ขัดต�อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

องค�การบริหารส�วนจังหวัดให-เป2นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ ข-อบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 
(๓) แต�งต้ังและถอดถอนรองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด เลขานุการนายก

องค�การบริหารส�วนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
(๔) วางระเบียบเพ่ือให-งานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเป2นไปด-วยความเรียบร-อย 
(๕) รักษาการให-เป2นไปตามข-อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
(๖) ปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว-ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
 
มาตรา ๓๖๑๘  นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดพ-นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต�อผู-ว�าราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๓๕/๑ 

                                                 
๑๗ มาตรา ๓๕/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๘ มาตรา ๓๖ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) กระทําการฝTาฝUนมาตรา ๔๔/๓ (๑) หรือ (๒) 
(๖) รัฐมนตรีสั่งให-พ-นจากตําแหน�งตามมาตรา ๔๔/๓ (๓) มาตรา ๕๕ วรรคห-า หรือ

มาตรา ๗๙ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก 
(๘) ราษฎรผู-มีสิทธิเลือกต้ังในเขตองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีจํานวนไม�น-อยกว�า

สามในสี่ของจํานวนผู-มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นว�านายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดไม�
สมควรดํารงตําแหน�งต�อไปตามกฎหมายว�าด-วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท-องถ่ิน
หรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

เม่ือมีข-อสงสัยเก่ียวกับความเป2นนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสิ้นสุดลงตาม (๔) 
หรือ (๕) ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผู-ว�าราชการจังหวัดให-เป2น
ท่ีสุด 

ในระหว�างท่ีไม�มีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด ให-ปลัดองค�การบริหารส�วน
จังหวัดปฏิบัติหน-าท่ีของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเท�าท่ีจําเป2นได-เป2นการชั่วคราว จนถึงวัน
ประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

 
มาตรา ๓๗๑๙  รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดพ-นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดพ-นจากตําแหน�ง 
(๒) นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีคําสั่งให-พ-นจากตําแหน�ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต�อนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๓๕/๑ 
(๖) กระทําการฝTาฝUนมาตรา ๔๔/๓ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก 
(๘) รัฐมนตรีสั่งให-พ-นจากตําแหน�งตามมาตรา ๗๙ 
ให-นําความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใช-บังคับกับกรณีรองนายกองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๗/๑๒๐  เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด และท่ีปรึกษานายก

องค�การบริหารส�วนจังหวัดพ-นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดพ-นจากตําแหน�ง 
(๒) นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีคําสั่งให-พ-นจากตําแหน�ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต�อนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
(๕) กระทําการฝTาฝUนมาตรา ๔๔/๓ 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก 

                                                 
๑๙ มาตรา ๓๗ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๒๐ มาตรา ๓๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให-นําความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใช-บังคับกับกรณีเลขานุการนายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๘๒๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๙๒๒  ให-นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการ

บริหารราชการขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป2นผู-บังคับบัญชาข-าราชการและ
ลูกจ-างองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

ให-มีปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดคนหนึ่ง เป2นผู-บังคับบัญชาข-าราชการและ
ลูกจ-างองค�การบริหารส�วนจังหวัด รองจากนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําขององค�การบริหารส�วนจังหวัดให-เป2นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน-าท่ี
อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดมอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ให-เป2นไปตามกฎหมายว�าด-วย
การนั้น 

 
มาตรา ๓๙/๑๒๓  อํานาจหน-าท่ีในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายก

องค�การบริหารส�วนจังหวัด ให-เป2นไปตามท่ีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดมอบหมาย 
ในกรณีท่ีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดไม�อาจปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-รองนายก

องค�การบริหารส�วนจังหวัดตามลําดับท่ีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดจัดไว-เป2นผู-รักษาราชการแทน 
ถ-าไม�มีรองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-ปลัดองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดเป2นผู-รักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ ข-อบัญญัติ หรือคําสั่งใด แต�งต้ังให-นายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเป2นกรรมการหรือให-มีอํานาจหน-าท่ีอย�างใด ให-ผู-รักษาราชการแทนทํา
หน-าท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหน-าท่ีเช�นเดียวกับนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดในระหว�างรักษา
ราชการแทนด-วย 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ ข-อบัญญัติหรือ
คําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ-ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ ข-อบัญญัติหรือคําสั่ง
นั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม�ได-กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว-เป2นอย�างอ่ืน นายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัดอาจมอบอํานาจโดยทําเป2นหนังสือให-รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เป2นผู-ปฏิบัติราชการแทนนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดก็ได- แต�ถ-ามอบให-ปลัดองค�การบริหารส�วน
จังหวัดหรือรองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ให-ทําเป2นคําสั่งและประกาศให-
ประชาชนทราบ 

                                                 
๒๑ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๒ มาตรา ๓๙ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๒๓ มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การปฏิบัติราชการแทนนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดตามวรรคสี่ต-องกระทํา
ภายใต-การกํากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดกําหนดไว- 

 
มาตรา ๔๐  ให-นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด รองนายกองค�การบริหารส�วน

จังหวัด ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด และข-าราชการองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดซ่ึงนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดแต�งต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิด
ข-อบัญญัติได- 

เม่ือผู-กระทําความผิดได-ชําระค�าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับ
แต�วันท่ีมีการเปรียบเทียบ ให-ถือว�าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๔๑๒๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๒๒๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๓  เพ่ือประโยชน�แก�กิจการขององค�การบริหารส�วนจังหวัด นายกองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดอาจขอยืมตัวข-าราชการ พนักงานหรือลูกจ-างของส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืนมาช�วยปฏิบัติราชการชั่วคราวโดยมีกําหนดเวลาได- โดยเสนอ
เรื่องต�อผู-ว�าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาทําความตกลงกับหน�วยงานต-นสังกัดของผู-นั้นก�อน และเม่ือ
หมดความจําเป2นแล-วให-รีบส�งตัวผู-นั้นคืนต-นสังกัด 

ให-ถือว�าผู-ซ่ึงมาช�วยราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจหน-าท่ีเสมือนเป2น
ข-าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม�ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได-รับ
เงินเดือนทางต-นสังกัดเดิม 

 
มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหน-าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให-นายกองค�การบริหารส�วน

จังหวัด รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รองปลัดองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด และข-าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด เป2นเจ-าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
มาตรา ๔๔/๑๒๖  นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด รองนายกองค�การบริหารส�วน

จังหวัด หรือผู-ซ่ึงนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดมอบหมาย มีสิทธิเข-าประชุมสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดและมีสิทธิแถลงข-อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานในหน-าท่ีของตนต�อท่ี
ประชุม แต�ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

                                                 
๒๔ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ มาตรา ๔๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๔/๒๒๗  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดจํานวนไม�น-อยกว�าหนึ่งใน
สามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� มีสิทธิเข-าชื่อเสนอญัตติขอ
เปRดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด เพ่ือให-นายกองค�การบริหารส�วน
จังหวัดแถลงข-อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในป4ญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดโดยไม�มีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให-ยื่นต�อประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด และให-
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดกําหนดวันสําหรับการอภิปรายท่ัวไป ซ่ึงต-องไม�เร็วกว�าห-าวัน
และไม�ช-ากว�าสิบห-าวันนับแต�วันท่ีได-รับญัตติ แล-วแจ-งให-นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดทราบ 

การขอเปRดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรานี้ จะทําได-ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัย
หนึ่ง 

 
มาตรา ๔๔/๓๒๘  นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด รองนายกองค�การบริหารส�วน

จังหวัด เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
ต-องไม�กระทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

(๑) ดํารงตําแหน�งหรือปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนใดในส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เว-นแต�ตําแหน�งท่ีดํารงตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชน�ใด ๆ เป2นพิเศษจากส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากท่ีส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เป2นผู-มีส�วนได-เสียไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ-อมในสัญญาท่ีองค�การบริหารส�วน
จังหวัดนั้นเป2นคู�สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําให-แก�องค�การบริหารส�วนจังหวัดนั้นหรือท่ีองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดนั้นจะกระทํา 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให-ใช-บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกล�าวตามวรรคหนึ่งได-รับเบ้ีย
หวัด บําเหน็จบํานาญ เงินป3พระบรมวงศานุวงศ� หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให-ใช-บังคับ
กับกรณีท่ีบุคคลดังกล�าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค�าเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใด เนื่องจากการดํารง
ตําแหน�งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู-แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือ
สภาท-องถ่ินอ่ืน หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัติให-เป2นโดยตําแหน�ง 

 
หมวด ๔ 

อํานาจหน-าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 
   

 
มาตรา ๔๕  องค�การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจหน-าท่ีดําเนินกิจการภายในเขต

องค�การบริหารส�วนจังหวัด ดังต�อไปนี้ 
(๑) ตราข-อบัญญัติโดยไม�ขัดหรือแย-งต�อกฎหมาย 

                                                 
๒๗ มาตรา ๔๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๘ มาตรา ๔๔/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท-องถ่ิน 
(๔) ประสานและให-ความร�วมมือในการปฏิบัติหน-าท่ีของสภาตําบลและราชการส�วน

ท-องถ่ินอ่ืน 
(๕) แบ�งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต-องแบ�งให-แก�สภาตําบลและราชการส�วนท-องถ่ิน

อ่ืน 
(๖) อํานาจหน-าท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
(๗) คุ-มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม 
(๗ ทวิ)๒๙ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป4ญญาท-องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี

ของท-องถ่ิน 
(๘) จัดทํากิจการใด ๆ อันเป2นอํานาจหน-าท่ีของราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืนท่ีอยู�ในเขต

องค�การบริหารส�วนจังหวัด และกิจการนั้นเป2นการสมควรให-ราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืนร�วมกันดําเนินการ
หรือให-องค�การบริหารส�วนจังหวัดจัดทํา  ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๙) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว-ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
กําหนดให-เป2นอํานาจหน-าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 

บรรดาอํานาจหน-าท่ีใดซ่ึงเป2นของราชการส�วนกลาง หรือราชการส�วนภูมิภาค อาจ
มอบให-องค�การบริหารส�วนจังหวัดปฏิบัติได-  ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๕/๑๓๐  การปฏิบัติงานตามอํานาจหน-าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 

ต-องเป2นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน โดยใช-วิธีการบริหารกิจการบ-านเมืองท่ีดี และให-คํานึงถึง
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัด การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ-าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปRดเผยข-อมูล
ข�าวสาร  ท้ังนี้ ให-เป2นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับว�าด-วยการนั้น และหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๔๖  องค�การบริหารส�วนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆ อันเป2นอํานาจหน-าท่ี

ของราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืนหรือองค�การบริหารส�วนจังหวัดอ่ืนท่ีอยู�นอกเขตจังหวัดได- เม่ือได-รับความ
ยินยอมจากราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืนหรือองค�การบริหารส�วนจังหวัดอ่ืนท่ีเก่ียวข-อง  ท้ังนี้  ตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๗  กิจการใดเป2นกิจการท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดพึงจัดทําตามอํานาจ

หน-าท่ี ถ-าองค�การบริหารส�วนจังหวัดไม�จัดทํา รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมี
คําสั่งให-ราชการส�วนกลางหรือราชการส�วนภูมิภาคจัดทํากิจการนั้นได- 
                                                 

๒๙ มาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง (๗ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๐ มาตรา ๔๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีราชการส�วนกลางหรือราชการส�วนภูมิภาคจัดทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ให-
คิดค�าใช-จ�ายและค�าภาระต�าง ๆ ตามความเป2นจริงได-ตามอัตราและระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 
มาตรา ๔๘  องค�การบริหารส�วนจังหวัดอาจให-บริการแก�เอกชน ส�วนราชการ 

หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืน โดยเรียกค�าบริการได- โดยตราเป2น
ข-อบัญญัติ 

 
มาตรา ๔๙  องค�การบริหารส�วนจังหวัดอาจมอบให-เอกชนกระทํากิจการซ่ึงอยู�ใน

อํานาจหน-าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดและเรียกเก็บค�าธรรมเนียม ค�าบริการหรือค�าตอบแทนท่ี
เก่ียวข-องแทนองค�การบริหารส�วนจังหวัดได- แต�ต-องได-รับความเห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัด และผู-ว�าราชการจังหวัดเสียก�อน 

หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการให-กระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ให-เป2นไปตาม
ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เป2นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไม�ได- 
 
มาตรา ๕๐  การดําเนินกิจการขององค�การบริหารส�วนจังหวัดท่ีมีลักษณะเป2นการ

พาณิชย�อาจทําได-โดยการตราเป2นข-อบัญญัติ  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
มาตรา ๕๑  ข-อบัญญัติจะตราข้ึนได-ในกรณี ดังต�อไปนี้ 
(๑) เพ่ือปฏิบัติการให-เป2นไปตามหน-าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดท่ีกําหนดไว-ใน

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติให-องค�การบริหารส�วนจังหวัดตราข-อบัญญัติ หรือให-มี

อํานาจตราข-อบัญญัติ 
(๓) การดําเนินการพาณิชย�ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตามมาตรา ๕๐ 
ในข-อบัญญัติจะกําหนดโทษผู-ละเมิดข-อบัญญัติไว-ด-วยก็ได- แต�ห-ามมิให-กําหนดโทษ

จําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหม่ืนบาท เว-นแต�จะมีกฎหมายบัญญัติไว-เป2นอย�างอ่ืน 
 
มาตรา ๕๒๓๑  ร�างข-อบัญญัติจะเสนอได-ก็แต�โดยนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด หรือราษฎรผู-มีสิทธิเลือกต้ังในเขตองค�การบริหารส�วนจังหวัด
ตามกฎหมายเก่ียวกับการเข-าชื่อให-สภาท-องถ่ินพิจารณาออกข-อบัญญัติท-องถ่ิน 

การเสนอร�างข-อบัญญัติเก่ียวกับการเงินจะต-องมีคํารับรองของนายกองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด 

 
มาตรา ๕๓๓๒  ภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-มีมติ

เห็นชอบด-วยกับร�างข-อบัญญัติใด ให-ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดส�งร�างข-อบัญญัตินั้นให-
ผู-ว�าราชการจังหวัดพิจารณา 
                                                 

๓๑ มาตรา ๕๒ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู-ว�าราชการจังหวัดต-องพิจารณาร�างข-อบัญญัติตามวรรคหนึ่งให-เสร็จและส�งคืน
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ีได-รับร�างข-อบัญญัตินั้น ถ-าผู-ว�า
ราชการจังหวัดไม�พิจารณาให-แล-วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให-ถือว�าผู-ว�าราชการจังหวัด
เห็นชอบด-วยกับร�างข-อบัญญัตินั้น 

ในกรณีท่ีผู-ว�าราชการจังหวัดเห็นชอบด-วยกับร�างข-อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให-ส�ง
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดลงนามใช-บังคับเป2นข-อบัญญัติต�อไป แต�ถ-าผู-ว�าราชการจังหวัดไม�
เห็นชอบด-วยให-ส�งร�างข-อบัญญัตินั้นพร-อมด-วยเหตุผลไปยังสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเพ่ือ
พิจารณาใหม� ถ-าสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีมติยืนยันตามร�างข-อบัญญัติเดิมด-วยคะแนนเสียงไม�
น-อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�  ให-
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดส�งร�างข-อบัญญัตินั้นให-นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดลง
นามใช-บังคับเป2นข-อบัญญัติและแจ-งให-ผู-ว�าราชการจังหวัดทราบต�อไป แต�ถ-าสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดไม�ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได-รับร�างข-อบัญญัติหรือยืนยันร�างข-อบัญญัติเดิมด-วย
คะแนนเสียงน-อยกว�าสองในสาม ให-ร�างข-อบัญญัตินั้นตกไป 

 
มาตรา ๕๔  เม่ือสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-พิจารณาและเห็นชอบด-วยกับร�าง

ข-อบัญญัติใด ให-ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดส�งร�างข-อบัญญัตินั้นไปยังนายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเพ่ือลงนามแล-วส�งไปยังผู-ว�าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ี
สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดให-ความเห็นชอบ 

ในกรณีท่ีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดไม�เห็นด-วยกับร�างข-อบัญญัติท่ีได-รับความ
เห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดแล-ว ให-ส�งร�างข-อบัญญัตินั้นไปยังผู-ว�าราชการจังหวัด
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพ่ือให-ผู-ว�าราชการจังหวัดวินิจฉัย ชี้ขาด ถ-าผู-ว�าราชการจังหวัดเห็น
ด-วยกับสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดให-ส�งร�างข-อบัญญัตินั้นให-นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
และให-นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดลงนามภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีได-รับคืนมา ถ-านายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดไม�ลงนามภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดลงนามและประกาศใช-
บังคับต�อไป 

ถ-าผู-ว�าราชการจังหวัดไม�เห็นด-วยกับสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด ให-ส�งร�าง
ข-อบัญญัติคืนไปยังสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด และให-สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดพิจารณา
ใหม�ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได-รับร�างข-อบัญญัติคืนมา ถ-าสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดยังยืนยัน
ให-ความเห็นชอบด-วยคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเท�าท่ีมีอยู� ให-ดําเนินการประกาศร�างข-อบัญญัตินั้นใช-บังคับต�อไป 

 
มาตรา ๕๕๓๓  ในกรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดไม�รับหลักการแห�งร�าง

ข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป3หรือร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ให-ผู-ว�าราชการ
จังหวัดต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด-วยกรรมการจํานวนสิบห-าคนเพ่ือพิจารณาหาข-อยุติความ
                                                                                                                                            

๓๒ มาตรา ๕๓ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๓๓ มาตรา ๕๕ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ขัดแย-ง โดยแก-ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญในร�างข-อบัญญัตินั้น  ท้ังนี้ ให-ยึดถือหลักเกณฑ�ตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข-อง ตลอดจนประโยชน�ของท-องถ่ินและประชาชนเป2นสําคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให-ประกอบด-วยสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัด ซ่ึงสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเสนอจํานวนเจ็ดคน และบุคคลซ่ึงเป2นหรือมิได-เป2นสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดซ่ึงนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเสนอจํานวนเจ็ดคน โดยให-ต้ัง
ภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีมติไม�รับหลักการ และให-กรรมการท้ังสิบสี่
คนร�วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซ่ึงมิได-เป2นนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด รองนายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วน
จังหวัด และมิได-เป2นสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดคนหนึ่งทําหน-าท่ีเป2นประธานกรรมการ
ดังกล�าวภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีกรรมการครบจํานวนสิบสี่คน 

ในกรณีท่ีไม�สามารถเสนอบุคคลท่ีจะทําหน-าท่ีเป2นกรรมการหรือประธานกรรมการ
ได-ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม�ปฏิบัติหรือไม�อาจปฏิบัติ
หน-าท่ีได- ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดต้ังบุคคลซ่ึงมิได-เป2นนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด รองนายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัด เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด และมิได-เป2นสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดทําหน-าท่ีกรรมการหรือ
ประธานกรรมการดังกล�าวให-ครบตามจํานวน 

ให-คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร�างข-อบัญญัติให-แล-วเสร็จภายในสิบห-าวัน
นับต้ังแต�วันท่ีได-ต้ังประธานกรรมการในคราวแรก แล-วรายงานต�อผู-ว�าราชการจังหวัด ในกรณีท่ี
คณะกรรมการไม�สามารถพิจารณาให-แล-วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให-ประธานกรรมการ
รวบรวมผลการพิจารณาแล-ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แล-วรายงานต�อผู-ว�าราชการจังหวัด 

ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดส�งร�างข-อบัญญัติท่ีผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือ
ประธานกรรมการในวรรคสี่ให-นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดโดยเร็ว แล-วให-นายกองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดเสนอร�างข-อบัญญัติดังกล�าวต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตามมาตรา ๕๒ ภายในเจ็ด
วันนับแต�วันท่ีได-รับร�างข-อบัญญัติจากผู-ว�าราชการจังหวัด หากนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดไม�
เสนอร�างข-อบัญญัตินั้นต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดภายในเวลาท่ีกําหนด ให-ผู-ว�าราชการจังหวัด
รายงานต�อรัฐมนตรีเพ่ือสั่งให-นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดพ-นจากตําแหน�ง 

 
มาตรา ๕๕/๑๓๔  ให-สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดพิจารณาร�างข-อบัญญัติ

งบประมาณรายจ�ายตามมาตรา ๕๕ วรรคห-า ให-แล-วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได-รับร�าง
ข-อบัญญัติจากนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด หากสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดพิจารณาไม�แล-ว
เสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไม�เห็นชอบให-ตราข-อบัญญัตินั้น ให-ร�างข-อบัญญัตินั้นตกไป และให-ใช-
ข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายในป3งบประมาณป3ท่ีแล-วไปพลางก�อน ในกรณีเช�นว�านี้ให-ผู-ว�าราชการ
จังหวัดเสนอรัฐมนตรีมีคําสั่งยุบสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

ในการพิจารณาร�างข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายของสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัด การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทําด-วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให-สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดมีส�วนไม�ว�าโดยตรงหรือโดยอ-อมในการใช-งบประมาณรายจ�าย จะกระทํามิได- 

                                                 
๓๔ มาตรา ๕๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕๖  ข-อบัญญัติให-ใช-บังคับได-ในเขตขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเท�าท่ีไม�

ขัดหรือแย-งกับข-อบัญญัติท-องถ่ินอ่ืนในเขตจังหวัดนั้น 
ให-องค�การบริหารส�วนจังหวัดปRดประกาศข-อบัญญัติท่ีประกาศใช-บังคับแล-วไว- ณ ท่ี

ทําการองค�การบริหารส�วนจังหวัดโดยเปRดเผยเพ่ือให-ประชาชนเข-าตรวจดูได-๓๕ 
 
มาตรา ๕๗  ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดให-

ทันท�วงทีมิได-  นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดอาจออกข-อบัญญัติชั่วคราวท่ีมิใช�ข-อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําป3หรือข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมได-เม่ือได-รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสามัญประจําสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด และเม่ือได-ประกาศไว-โดยเปRดเผย ณ 
ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนจังหวัดแล-วให-ใช-บังคับได-๓๖ 

ในการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดคราวต�อไป ให-นําข-อบัญญัติชั่วคราว
นั้นเสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเพ่ืออนุมัติ และเม่ือสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดอนุมัติ
แล-ว ให-ใช-ข-อบัญญัติชั่วคราวนั้นเป2นข-อบัญญัติต�อไป แต�ถ-าสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดไม�อนุมัติ 
ให-ข-อบัญญัติชั่วคราวนั้นเป2นอันตกไป แต�ท้ังนี้ไม�กระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีได-เป2นไปในระหว�างท่ีใช-
ข-อบัญญัติชั่วคราวนั้น 

 
หมวด ๕ 

การงบประมาณและการคลัง 
   

 
มาตรา ๕๘  งบประมาณรายจ�ายขององค�การบริหารส�วนจังหวัดให- ทําเป2น

ข-อบัญญัติ ถ-าข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป3งบประมาณออกไม�ทันป3งบประมาณใหม� ให-ใช-
ข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายในป3งบประมาณท่ีแล-วนั้นไปพลางก�อน 

งบประมาณรายจ�ายจะมีได-เฉพาะในเรื่อง ดังต�อไปนี้ 
(๑) กิจการท่ีระบุไว-ในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ 
(๒) กิจการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๕๙  ถ-าในป3ใดจํานวนเงินท่ีได-อนุมัติไว-ตามข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย

ประจําป3งบประมาณไม�พอสําหรับการใช-จ�ายประจําป3 หรือมีความจําเป2นท่ีจะต-องต้ังงบประมาณ
รายจ�ายข้ึนใหม�ในระหว�างป3 ให-ทําเป2นข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม 

 
มาตรา ๖๐  ภาษีบํารุงท-องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปWาย อากรการฆ�าสัตว�และ

ผลประโยชน�อ่ืนอันเกิดจากการฆ�าสัตว� ในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีอยู�นอกเขตราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืน ให-
                                                 

๓๕ มาตรา ๕๖ วรรคสอง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๖ มาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดจัดเก็บเป2นรายได-ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตามกฎหมายว�าด-วยการ
นั้น และให-องค�การบริหารส�วนจังหวัดจัดสรรให-สภาตําบลตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๖๑  ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต�และล-อเลื่อนท่ีจัดเก็บได-ในจังหวัดใด ให-

จัดสรรให-แก�องค�การบริหารส�วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายว�าด-วยการนั้น 
 
มาตรา ๖๒  ภาษีมูลค�าเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได-ในจังหวัดใด ให-

ส�งมอบให-องค�การบริหารส�วนจังหวัดร-อยละห-าของภาษีท่ีจัดเก็บได- 
 
มาตรา ๖๓  ค�าภาคหลวงแร�ตามกฎหมายว�าด-วยแร� และค�าภาคหลวงปRโตรเลียม

ตามกฎหมายว�าด-วยปRโตรเลียม ท่ีได-มีการจัดเก็บตามกฎหมายว�าด-วยการนั้น ในเขตองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดใด ให-จัดสรรให-แก�องค�การบริหารส�วนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๔๓๗  องค�การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจออกข-อบัญญัติเก็บภาษีบํารุง

องค�การบริหารส�วนจังหวัดจากการค-าในเขตจังหวัด ดังต�อไปนี้ 
(๑) น้ํามันเบนซินและน้ํามันท่ีคล-ายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันท่ีคล-ายกัน หรือกYาซ

ปRโตรเลียมท่ีใช-เป2นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต� โดยจัดเก็บเพ่ิมข้ึนได-ไม�เกินลิตรละสิบสตางค�สําหรับน้ํามัน 
และกิโลกรัมละไม�เกินสิบสตางค�สําหรับกYาซปRโตรเลียม 

(๒) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพ่ิมข้ึนได-ไม�เกินมวนละสิบสตางค� 
ราคาจําหน�ายท่ีเพ่ิมข้ึนตามวรรคหนึ่ง ไม�ถือว�าเป2นการต-องห-ามตามกฎหมายว�าด-วย

การกําหนดราคาสินค-าและปWองกันการผูกขาด 
 
มาตรา ๖๕  องค�การบริหารส�วนจังหวัดมี อํานาจออกข-อบัญญั ติเรียกเก็บ

ค�าธรรมเนียมบํารุงองค�การบริหารส�วนจังหวัดจากผู-พักในโรงแรมตามกฎหมายว�าด-วยโรงแรม ตาม
หลักเกณฑ� วิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๖  องค�การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจออกข-อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากร

และค�าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนไม�เกินร-อยละสิบของภาษีอากรและค�าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือทุกประเภทสําหรับในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีอยู�นอกเขตราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืน ดังต�อไปนี้ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
(๒) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว�าด-วยสุรา 
(๓) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล�นการพนันตามกฎหมายว�าด-วยการพนัน 
ในการเสียภาษีอากรตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให-ป4ดท้ิง 
ภาษีอากรและค�าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให-ถือเป2นภาษีอากรและค�าธรรมเนียม

ตามกฎหมายว�าด-วยการนั้น 
                                                 

๓๗ มาตรา ๖๔ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๖๗  องค�การบริหารส�วนจั งหวัด มี อํานาจออกข-อบัญ ญั ติเพ่ือเก็บ

ภาษีมูลค�าเพ่ิม โดยให-กําหนดเป2นอัตราภาษีมูลค�าเพ่ิมเพ่ิมข้ึนจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวล
รัษฎากรสําหรับในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีอยู�นอกเขตราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืน ดังต�อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค�าเพ่ิมในอัตราร-อยละศูนย� ให-
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเก็บในอัตราร-อยละศูนย� 

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค�าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให-องค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเก็บหนึ่งในเก-าของอัตราภาษีมูลค�าเพ่ิมท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลค�าเพ่ิมท่ีเก็บเพ่ิมข้ึนตามมาตรานี้ ให-ถือเป2นภาษีมูลค�าเพ่ิมตามประมวล
รัษฎากร 

 
มาตรา ๖๘  กิจการใดท่ีกฎหมายบัญญัติให-เทศบาลเป2นผู-ดําเนินการ ถ-ากิจการนั้น

อยู�ในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีอยู�นอกเขตราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืน ให-องค�การบริหารส�วนจังหวัดเป2นพนักงาน
เจ-าหน-าท่ีดําเนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดาค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต และค�าปรับเนื่องใน
กิจการเช�นว�านั้นให-ถือเป2นรายได-ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 

 
มาตรา ๖๙  องค�การบริหารส�วนจังหวัดอาจออกข-อบัญญัติเพ่ือเก็บค�าธรรมเนียมใด 

ๆ จากผู-ซ่ึงใช-หรือได-รับประโยชน�จากบริการสาธารณะท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดจัดให-มีข้ึนได- ท้ังนี้  
ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๗๐  ในการจัดเก็บภาษีอากรและค�าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให-

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด ปลัดองค�การบริหารส�วน
จังหวัด และรองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด เป2นพนักงานเจ-าหน-าท่ีซ่ึงมีอํานาจและหน-าท่ี
ปฏิบัติการตามกฎหมาย เว-นแต�กฎหมายว�าด-วยการนั้นจะได-บัญญัติไว-เป2นอย�างอ่ืน 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค-างชําระ ให-ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือ
หัวหน-าส�วนราชการขององค�การบริหารส�วนจังหวัดมีอํานาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย�สินของ
ผู-ต-องรับผิดชอบเสียภาษีอากรได-โดยมิต-องขอให-ศาลออกหมายยึดหรือมีคําสั่ง  ท้ังนี้ เม่ือได-รับความ
เห็นชอบจากนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดแล-ว 

วิธีการยึดและการขายทอดตลาดทรัพย�สินดังกล�าวในวรรคสอง ให-ปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�งโดยอนุโลม 

เงินท่ีได-จากการขายทอดตลาด เม่ือหักค�าธรรมเนียมและค�าใช-จ�ายในการยึดและ
ขายทอดตลาดและเงินภาษีอากรค-างชําระแล-ว ถ-ามีเงินเหลือให-คืนแก�เจ-าของทรัพย�สิน 

 
มาตรา ๗๑  องค�การบริหารส�วนจังหวัดจะมอบให-ส�วนราชการ ราชการส�วนท-องถ่ิน

อ่ืนเรียกเก็บภาษีอากร ค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต ค�าตอบแทนหรือรายได-อ่ืนใดเพ่ือองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดก็ได-  ท้ังนี้ โดยให-คิดค�าใช-จ�ายได-ตามหลักเกณฑ� วิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืนจะมอบให-องค�การบริหารส�วนจังหวัดจัดเก็บภาษีอากร 
ค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต ค�าตอบแทนหรือรายได-อ่ืนใดเพ่ือราชการส�วนท-องถ่ินอ่ืนก็ได-  ท้ังนี้ โดย
ให-คิดค�าใช-จ�ายได-ตามหลักเกณฑ� วิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดจะมอบหมายให-เอกชนดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ยกเว-น
การเรียกเก็บภาษีอากรก็ได-  ท้ังนี้  ให- เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๒  ทุกป3งบประมาณ ให-รัฐบาลจัดสรรเงินให-แก�องค�การบริหารส�วนจังหวัด

เป2นเงินอุดหนุน 
 
มาตรา ๗๓  องค�การบริหารส�วนจังหวัดอาจมีรายได- ดังต�อไปนี้ 
(๑) ภาษีอากรตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว- 
(๒) ค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต และค�าปรับ ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว- 
(๓) รายได-จากทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 
(๔) รายได-จากสาธารณูปโภคขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 
(๕) รายได-จากการพาณิชย�ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 
(๖) พันธบัตรหรือเงินกู-ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว- 
(๗) เงินกู-จากกระทรวง ทบวง กรม องค�การ หรือนิติบุคคลต�าง ๆ ซ่ึงได-รับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรี 
(๘) เงินอุดหนุนหรือรายได-อ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหน�วยงานของรัฐจัดสรรให- 
(๙) เงินและทรัพย�สินอย�างอ่ืนท่ีมีผู-อุทิศให- 
(๑๐) รายได-อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติให-เป2นขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 
 
มาตรา ๗๔  องค�การบริหารส�วนจังหวัดอาจมีรายจ�าย ดังต�อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค�าจ-าง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๔) ค�าใช-สอย 
(๕) ค�าวัสดุ 
(๖) ค�าครุภัณฑ� 
(๗) ค�าท่ีดิน สิ่งก�อสร-าง และทรัพย�สินอ่ืน ๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจ�ายอ่ืนใดตามท่ีมีข-อผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว- 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗๕๓๘  เงินเดือนและค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด เลขานุการนายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด และกรรมการสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัด ให-เป2นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๗๖  การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย�สิน การจัดหาผลประโยชน�

จากทรัพย�สิน การดําเนินกิจการการพาณิชย�ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและ
การจัดจ-าง และการให-ได-รับสวัสดิการของข-าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัดให-เป2นไปตามระเบียบ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งให-คํานึงถึงความเป2นอิสระ ความคล�องตัวและ
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดด-วย 

 
หมวด ๖ 

การกํากับดูแล 
   

 
มาตรา ๗๗  ผู-ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค�การ

บริหารส�วนจังหวัดให-เป2นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข-อบังคับของทางราชการ เพ่ือการนี้ให-ผู-ว�า
ราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งสอบสวนข-อเท็จจริงหรือสั่งให-องค�การบริหารส�วนจังหวัดชี้แจงแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนจังหวัดได- 

ในกรณีท่ีผู-ว�าราชการจังหวัดเห็นว�านายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือรองนายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัดปฏิบัติการในทางท่ีอาจนํามาซ่ึงความเสียหายแก�องค�การบริหารส�วน
จังหวัด หรือกระทําการฝTาฝUนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข-อบังคับของทางราชการ ผู-ว�าราชการจังหวัด
มีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกล�าวไว-เป2นการชั่วคราวได- แล-วให-รายงานรัฐมนตรีภายในสิบห-าวัน
นับแต�วันท่ีออกคําสั่ง 

ให-รัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกล�าวภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได-รับรายงาน
จากผู-ว�าราชการจังหวัด 

คําสั่งของรัฐมนตรีให-เป2นท่ีสุด 
 
มาตรา ๗๘  ผู-ว�าราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค�การบริหารส�วน

จังหวัดซ่ึงมิใช�ข-อบัญญัติได-ในกรณีท่ีปรากฏว�ามตินั้นฝTาฝUนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข-อบังคับของ
ทางราชการ หรือเป2นมติท่ีนอกเหนืออํานาจหน-าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 

คําสั่งเพิกถอนมติของผู-ว�าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งต-องแสดงเหตุผลของการเพิก
ถอนมตินั้น และต-องกระทําภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีมติ 

ในกรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดยังยืนยันมติเดิมด-วยคะแนนเสียงไม�น-อย
กว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเท�าท่ีมีอยู� ให-ผู-ว�าราชการจังหวัด
                                                 

๓๘ มาตรา ๗๕ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รายงานการยืนยันมติดังกล�าวและเหตุผลของการเพิกถอนมติของผู-ว�าราชการจังหวัดต�อรัฐมนตรี
ภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดมีมติยืนยันมติเดิม 

ให-รัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกล�าวภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได-รับรายงาน
จากผู-ว�าราชการจังหวัด 

 
มาตรา ๗๙๓๙  ในกรณีท่ีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด รองนายกองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัด ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
ละเลยไม�ปฏิบัติการตามอํานาจหน-าท่ีหรือปฏิบัติการไม�ชอบด-วยอํานาจหน-าท่ี หรือประพฤติตนฝTาฝUน
ต�อความสงบเรียบร-อยของประชาชน ผู-ว�าราชการจังหวัดจะดําเนินการสอบสวนก็ได- 

ถ-าหากผลการสอบสวนปรากฏว�านายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด รองนายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัด ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด มีพฤติการณ�เช�นนั้นจริง ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดเสนอให-รัฐมนตรีใช-ดุลพินิจสั่งให-
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด ประธานสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ-นจากตําแหน�ง คําสั่งของรัฐมนตรีให-
เป2นท่ีสุด 

 
มาตรา ๘๐๔๐  เพ่ือคุ-มครองประโยชน�ของประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วน

จังหวัด หรือประโยชน�ของประเทศเป2นส�วนรวม ผู-ว�าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต�อ
รัฐมนตรีเพ่ือยุบสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดก็ได- 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว-ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมี
อํานาจยุบสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดได-และให-แสดงเหตุผลไว-ในคําสั่งด-วย 

วรรคสาม๔๑ (ยกเลิก) 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๑  ให-องค�การบริหารส�วนจังหวัดท่ีมีอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป2นองค�การบริหารส�วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๘๒   ให- สภ าจั งหวัด ท่ี มี อยู� ในวัน ท่ีพระราช บัญ ญั ตินี้ ป ระกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป2นสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓๙ มาตรา ๗๙ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๔๐ มาตรา ๘๐ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๔๑ มาตรา ๘๐ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให-สมาชิกสภาจังหวัดซ่ึงดํารงตําแหน�งอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ เป2น
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้จนกว�าจะครบสี่ป3นับแต�วันเลือกต้ังตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘๔๒ 

ภายในเก-าสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ ให-ผู-ว�าราชการจังหวัดจัดให-
สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งดําเนินการเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
คนหนึ่งเป2นนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

ในระหว�างท่ียังไม�มีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดตามวรรคสาม ให-ผู-ว�าราชการ
จังหวัดทําหน-าท่ีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดไปพลางก�อน 

 
มาตรา ๘๓  ให-โอนบรรดากิจการ ทรัพย�สิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของ

องค�การบริหารส�วนจังหวัดท่ีมีอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป2นของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๔  ให-บรรดาข-าราชการส�วนจังหวัดและลูกจ-างขององค�การบริหารส�วน

จังหวัดซ่ึงมีอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป2นข-าราชการองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดและลูกจ-างขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ แล-วแต�กรณี 

 
มาตรา ๘๕  ให-บรรดาข-อบัญญัติจังหวัด กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ มติ คําสั่ง และ

ประกาศท่ีออกตามกฎหมายว�าด-วยระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด หรือกฎหมายอ่ืนท่ีใช-บังคับอยู�
ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงใช-บังคับต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย-งกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกว�าจะมีการออกข-อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ มติ คําสั่ง และประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๖  ให- ก.จ. อ.ก.จ.วิสามัญ และ อ.ก.จ.จังหวัด ซ่ึงปฏิบัติหน-าท่ีอยู�ในวันท่ี

พระราชบัญญั ตินี้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาปฏิ บั ติหน- าท่ีต�อไปจนกว�าจะได- มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๒ ใช-บังคับ  ท้ังนี้ ไม�เกินหนึ่งร-อยยี่สิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช-บังคับ 

 
มาตรา ๘๗  ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ จังหวัดใดยังมีสภาตําบลอยู� ให-

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ในส�วนท่ีเก่ียวกับอํานาจหน-าท่ีและ
ทรัพย�สินส�วนจังหวัดและการคลังยังคงใช-บังคับได-ต�อไปในเขตสภาตําบลสําหรับจังหวัดนั้นเท�าท่ีไม�ขัด
หรือแย-งกับบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๘  ในระหว�างท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดยังมิได-มอบให-ส�วนราชการท่ีทํา

หน-าท่ีจัดเก็บภาษีอากร ค�าธรรมเนียมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ให-ส�วนราชการดังกล�าวเรียก

                                                 
๔๒ มาตรา ๘๒ วรรคสอง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เก็บภาษีอากรค�าธรรมเนียมเพ่ือองค�การบริหารส�วนจังหวัดเพ่ิมข้ึนอีกเท�ากับอัตราตามมาตรา ๖๖ 
และมาตรา ๖๗ 

การเรียกเก็บภาษีอากร ค�าธรรมเนียมของส�วนราชการตามมาตรานี้ ให- ถือว�า
องค�การบริหารส�วนจังหวัดได-มอบให-ส�วนราชการดังกล�าวเรียกเก็บเพ่ือองค�การบริหารส�วนจังหวัด
ตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 

 
มาตรา ๘๙  ในระหว�างท่ียังไม�มีกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ให-นํากฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดมาใช-
บังคับโดยอนุโลม 

 
 

ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดท่ี
จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เป2นองค�กรปกครอง
ท-องถ่ินท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดท่ีอยู�นอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาล เม่ือได-มีพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกใช-บังคับเพ่ือกระจายอํานาจการปกครอง
ให-แก�องค�การบริหารส�วนตําบล ในการนี้สมควรปรับปรุงบทบาทและอํานาจหน-าท่ีขององค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดให-สอดคล-องกันและปรับปรุงโครงสร-างขององค�การบริหารส�วนจังหวัดให-เหมาะสมยิ่งข้ึน  
จึงจําเป2นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๓ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต-นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทยได-กําหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองส�วนท-องถ่ินข้ึนใหม� เพ่ือให-เป2นไปตามหลักแห�ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ�ของประชาชนในท-องถ่ิน จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด-วย
องค�การบริหารส�วนจังหวัดในส�วนของการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดและ
การพ-นจากตําแหน�งของประธานและรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด นายกและรอง
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด การยุบสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด รวมท้ังอํานาจหน-าท่ีของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดให-สอดคล-องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล�าว  จึงจําเป2นต-องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๔๔ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต-นไป 
 

มาตรา ๓๒  บรรดาสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด นายกองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด และรองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด ซ่ึงดํารงตําแหน�งอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-
บังคับ ให-ดํารงตําแหน�งต�อไปจนกว�าจะครบอายุของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด หรือมีการยุบสภา 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๕ มาตรา 
๓๕/๑ มาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๓๕/๓ มาตรา ๓๕/๔ มาตรา ๓๕/๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา 
๓๙ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๕/๑ ซ่ึงแก-ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใช-บังคับจนกว�าจะครบอายุของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดหรือมีการยุบสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดและมีการเลือกต้ังท่ัวไปครั้งแรกขององค�การบริหารส�วนจังหวัดนั้นหลังจาก

                                                 
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๕ ก/หน-า ๘/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๐๙ ก/หน-า ๕/๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ และให-นําบทบัญญัติเดิมก�อนการแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช-
บังคับแทนในระหว�างเวลาดังกล�าว 

 
มาตรา ๓๓  บรรดาบทบัญญัติแห�งกฎหมาย ระเบียบและข-อบังคับ ท่ีกําหนดการ

จ�ายเงินเดือน เงินประจําตําแหน�งและประโยชน�ตอบแทนอย�างอ่ืนของนายกองค�การบริหารส�วน
จังหวัด รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด ท่ีปรึกษา
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด กรรมการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด และการจ�ายเงินค�าเบ้ีย
ประชุมให-แก�กรรมการท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดแต�งต้ังข้ึน ท่ีใช- บังคับอยู�ก�อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ ใช- บังคับ ให-ใช-ต�อไปจนกว�าจะได- มีการออกระเบียบตามมาตรา ๗๕ แห�ง
พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเป2นการสมควรกําหนดให-
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติ
บางมาตราตามพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไม�สอดคล-องกับกฎหมาย
ว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน และไม�เหมาะสมกับการบริหารงานของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัด เพ่ือให-การบริหารงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเป2นไปด-วยความ
เรียบร-อยและมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป2นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒๔๕ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต-นไป 
 

มาตรา ๔  ให-รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดมีบทบัญญัติบางประการไม�เหมาะสมกับสภาวะในป4จจุบัน เป2นการจํากัดสิทธิของ
ประชาชน ท้ังสิทธิของผู-สมัครรับเลือกต้ังและสิทธิของประชาชนผู-มีสิทธิเลือกต้ัง สมควรเปRดกว-างให-
เป2นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  จึงจําเป2นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

วศิน/แก-ไข 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
 
 

                                                 
๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๕ ก/หน-า ๑๐/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 


