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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการสวนจงัหวัด 

พ.ศ. ๒๔๙๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
เปนปที่ ๑๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
  โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘” 
 
  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๔๙๘/๑๑/๑๗๖/๘ กุมภาพันธ ๒๔๙๘] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
พระราชบัญญัติสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๕ พระราชบัญญัติสภาจังหวัด 
(ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๗ และบรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ในสวนท่ีมี
บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี ้หรือซึ่งแยงหรือขัดกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
  “จังหวัด” หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด 
  “กิจการสวนจังหวัด” หมายความวา  กิจการที่แยกเปนสวนตางหากจากราชการ 
แผนดิน ซ่ึงมีบทบังคับในพระราชบัญญัตินี ้
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  “ขาราชการสวนจังหวัด” หมายความวา  ขาราชการท่ีปฏิบัติกิจการสวนจังหวัด 
และไดรับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและตําแหนงในงบประมาณที่ตั้งทางจังหวัด 
  “ทรัพยสินสวนจังหวัด” หมายความวา  ทรัพยท่ีทางจังหวัดหามาไดโดยตรง 
และไมตองสงเปนรายไดของแผนดิน และใหรวมตลอดถึงทรัพยสินซ่ึงจะไดมีกฎหมายระบุไววา
เปนทรัพยสินสวนจังหวัด 
  “รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๕  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคล มีสภาจังหวัดและผูวา 
ราชการจังหวัดดําเนินกิจการสวนจังหวัดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
สภาจังหวัด 

   
 
  มาตรา ๖* 
  *[มาตรา ๖ ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑] 
 
  มาตรา ๗*  สภาจังหวัดประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัดตาม 
หลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใดมีราษฎรไมเกิน
สองแสนคนใหมีการเลือกตั้งสมาชิกไดสิบแปดคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวาสองแสนคนแตไม
เกินหาแสนคนใหมีการเลือกต้ังสมาชิกไดย่ีสิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวาหาแสนคนแตไม
เกินหนึ่งลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกไดสามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวาหนึ่งลานคนขึ้น
ไป ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกไดสามสิบหกคน 
  ในอําเภอหนึ่งใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดไดหนึ่งคน เมื่อไดรวมจํานวน 
สมาชิกตามเกณฑนี้แลวยังไมครบจํานวนสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้งไดตามวรรคสองใหดําเนินการ 
ดังน้ี เอาจํานวนสมาชิกที่จังหวัดจะพึงมีไดไปหารจํานวนราษฎรทั้งจังหวัด ไดผลลัพธเทาใดใหถือ 
เปนเกณฑสําหรับคํานวณสมาชิกเพิ่มโดยอําเภอใดมีจํานวนราษฎรมากที่สุดใหอําเภอนั้นมีสมาชิก 
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนแลวใหเอาผลลัพธดังกลาวหักจากจํานวนราษฎรของอําเภอนั้น เหลือเทาใด 
ใหถือเปนจํานวนราษฎรของอําเภอนั้น ในการพิจารณาเพิ่มสมาชิกที่ยังขาดจํานวนอยู และให 
กระทําดังนี้ตอ ๆ ไปจนไดสมาชิกครบจํานวน 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  *[มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑] 
 
  มาตรา ๘*  สมาชิกสภาจังหวัดใหอยูในตําแหนงไดคราวละหาป แตถาตําแหนง 
สมาชิกวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดข้ึนแทน 
ใหเต็มตําแหนงที่วางภายในกําหนดเกาสิบวัน แตสมาชิกสภาจังหวัดที่เขามาแทนนั้นใหอยูใน 
ตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 
  ถาตําแหนงสมาชิกสภาจังหวัดวางลงกอนถึงกําหนดออกตามวาระไมเกิน 
หนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดขึ้นแทนตําแหนงที่วางนั้นได 
  *[มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๙๙] 
 
  มาตรา ๙  ในการยุบและการรวมเขตการปกครองของจังหวัด ตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ถาเปนการยุบและรวมเขตการปกครองทั้งอําเภอ ใหบรรดา 
สมาชิกสภาจังหวัดซึ่งไดรับเลือกตั้งจากอําเภอที่รวมเขาไวในการปกครองของจังหวัดใดเปน
สมาชิกสภาจังหวัดแหงจังหวัดนั้น จนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามความในมาตรา ๑๒ 
 
  มาตรา ๑๐  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาจังหวัดตองปฏิญาณตนในที่ประชุม 
สภาจังหวัดวา จะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซ่ือสัตยสุจริต 
และปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของจังหวัด 
 
  มาตรา ๑๑  สมาชิกสภาจังหวัดยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตจังหวัดนั้น 
และตองปฏิบัติหนาท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ 
มอบหมายใดๆ 
 
  มาตรา ๑๒*  สมาชิกภาพแหงสภาจังหวัดยอมสิ้นสุดลงเมื่อ 
  (๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือยุบสภาจังหวัด 
  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
  (๔) ผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลวสั่งใหออกโดยปรากฏวาตอมาเปนผูขาด 
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ัง หรือตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
จังหวัด หรอื 
  (๕) สภาจังหวัดวินิจฉัยใหออกจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทาง 
จะนํามาซึ่งความเส่ือมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกสภา หรือกระทําการอันอาจเสื่อมเสีย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประโยชนของจังหวัด มติในขอน้ีตองมีเสียงไมตํ่ากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท่ีอยูใน 
ตําแหนง 
  *[มาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙] 
 
  มาตรา ๑๓  ใหสภาจังหวัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเปนประธานสภาหนึ่งคน และ 
เปนรองประธานหนึ่งคน 
 
  มาตรา ๑๔  ประธานสภามีหนาที่ดําเนินกิจการของสภาใหเปนไปตามระเบียบ 
ขอบังคับการประชุมสภาจังหวัด รองประธานมีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานในเม่ือประธานไม 
อยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
 
  มาตรา ๑๕  ในเม่ือประธานและรองประธานไมอยูในท่ีประชุม ใหสมาชิกเลือก 
ตั้งกันเองขึ้นเปนประธานการประชุมในคราวประชุมนั้น 
 
  มาตรา ๑๖*  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง วันเริ่มสมัยประชุม 
สามัญประจําปใหสภาจังหวัดกําหนด 
  การประชุมสภาจังหวัดครั้งแรก ตองกําหนดใหสมาชิกไดมาประชุมภายในเกา 
สิบวันนับแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเสร็จแลว 
  *[มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙] 
 
  มาตรา ๑๗*  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดสิบหาวัน 
แตผูวาราชการจังหวัดจะใหปดสมัยประชุมกอนกําหนดหรือจะใหขยายเวลาสมัยประชุมออกไปอีก 
ก็ได" 
  *[มาตรา ๑๗ แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 
  มาตรา ๑๘  ใหผูวาราชการจงัหวัดเปนผูเรียกประชุมสภาจังหวัดตามสมัย 
ประชุมและเปนผูเปดและปดการประชุม 
 
  มาตรา ๑๙*  เม่ือเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด 
จะเรียกประชุมสภาจังหวัดเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได หรือเม่ือสมาชิกสภาจังหวัดมีจํานวนไม 
ต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่อยูในตําแหนง เขาชื่อทําคํารองขอยื่นตอประธานสภาจังหวัด ให 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาจังหวัดเปนการประชมุสมัยวิสามัญภายในกําหนดสิบหาวันนับ 
แตวันที่ไดรับคํารองขอดังกลาวจากประธานสภาจังหวัด 
  สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดเจ็ดวัน แตผูวาราชการจังหวัดจะใหปดสมัย 
ประชุมกอนกําหนดหรือจะใหขยายเวลาสมัยประชุมออกไปอีกก็ได 
  *[มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 
  มาตรา ๒๐  ใหกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอบังคับการประชุมสภาจังหวัด 
 
  มาตรา ๒๑  การประชุมทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของ 
จํานวนสมาชิกท่ีอยูในตําแหนง จึงจะเปนองคประชุม 
 
  มาตรา ๒๒  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้นใหถือเอาเสียงขางมากเปน 
ประมาณ เวนไวแตเรื่องซึ่งมีบัญญัติไวเปนพิเศษในพระราชบัญญัตินี ้
  สมาชิกสภาจังหวัดคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถามีจํานวนเสียง 
ลงคะแนนเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
  มาตรา ๒๓  การปรึกษาหารือในสภาจังหวัด ตองเปนกิจการเกี่ยวกับอํานาจ 
หนาที่ของสภานั้นโดยเฉพาะ หามปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหนาท่ีหรือเรื่องท่ีฝาฝน 
กฎหมาย 
 
  มาตรา ๒๔  การประชุมของสภาจังหวัดยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่จะ 
ไดกําหนดไวในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาจังหวัด แตการประชุมลับก็ยอมมีไดเม่ือผูวาราช 
การจังหวัดรองขอ หรือสมาชิกรวมกันไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมรองขอ 
 
  มาตรา ๒๕*  สมาชิกยอมมีสิทธิต้ังกระทูถามผูวาราชการจังหวัดในขอความ 
ใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาท่ีของราชการบริหารสวนจังหวัดได 
  นอกจากตั้งกระทูถามในสภาแลว สมาชิกสภาจังหวัดยอมมีสิทธิสอบถามขอ 
เท็จจริงตอผูวาราชการจังหวัดเกี่ยวกับงานในอํานาจหนาท่ีของราชการบริหารสวนภูมิภาค คําสอบ 
ถามและการตอบใหบันทึกหรือทําเปนหนังสือเสนอกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวของกับงานนั้น 
  ผูวาราชการจังหวัดยอมทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมตอบ เมื่อเห็นวาขอความนั้น ๆ 
ยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของจังหวัดหรือเกี่ยวกับ 
นโยบายราชการบริหารสวนกลาง 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  *[มาตรา ๒๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙] 
 
  มาตรา ๒๖  ผูวาราชการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ซ่ึง 
กระทรวงทบวงกรมสงมาประจําจังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน มี
หนาที่ไปประชุมสภาจังหวัดและมีสิทธิแสดงความเห็นเกี่ยวกับการงานในหนาที่ที่ตนรับผิดชอบใน
สภาได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสภาจังหวัด 

   
 
  มาตรา ๒๗  สภาจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิกเปนคณะกรรมการสามัญประจํา 
สภา และมีอํานาจเลือกบุคคลที่เปนสมาชิกสภา หรอืมิไดเปนสมาชิกก็ตามเปนคณะกรรมการ 
วิสามัญเพื่อกระทํากิจการ หรือพิจารณาสอบสวนขอความใด ๆ อันอยูในวงงานของสภา แลวราย 
งานตอสภา 
  ในการประชุมสภาจังหวัดครั้งแรก ใหสภาจังหวัดเลือกสมาชิกเปนคณะ 
กรรมการสามัญประจําสภา เพื่อพิจารณาการใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติชั่วคราวตาม 
ความในมาตรา ๓๗ 
 
  มาตรา ๒๘  การประชุมของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๗ ตองมีกรรมการ 
มาประชุมไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  ระเบียบการประชุมคณะกรรมการสภาจังหวัดใหใชระเบียบขอบังคับการประชุม 
สภาจังหวัดโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
ผูวาราชการจังหวัด 
   

 
  มาตรา ๒๙  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๔๕ ผูวาราชการจงัหวัดมีหนาท่ีปฏิบัติ 
การตามมติของสภาจังหวัด 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๓๐*  ใหจังหวัดมีขาราชการสวนจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผู 
ปกครองบังคับบัญชาและมีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชารองจาก
ผูวาราชการจังหวัด 
  ใหนายอําเภอตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินเปนผูปกครอง 
บังคับบัญชาขาราชการสวนจงัหวัด และมีหนาท่ีในการบริหารกิจการสวนจังหวัดในเขตอําเภอนั้น 
  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและนายอําเภอมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหาร 
กิจการสวนจังหวัดตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
  จังหวัดแบงการบริหารออกเปน 
  (๑) สํานักงานเลขานุการจังหวัด มีหนาที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของจังหวัด มี 
เลขานุการจังหวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในหนาที่ 
  (๒) สวนตาง ๆ ซ่ึงจังหวัดต้ังข้ึน มีหนาที่เกี่ยวกับกิจการสวนจังหวัดในสวนนั้น 
มีหัวหนาสวนราชการเปนผูปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในหนาท่ี 
 
  มาตรา ๓๐ ทวิ*  ขาราชการสวนจังหวัดมีฐานะเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน 
และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม ท้ังน้ี 
  (๑) ใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนจังหวัดคณะหนึ่ง เรยีกโดยยอวา "ก.จ." 
ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธาน อธิบดีกรมการ 
ปกครอง ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราช 
การพลเรือน และผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคน เปนกรรมการ และให ก.จ. 
ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
  ให ก.จ. มีฐานะและอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
พลเรือนกําหนดไวสําหรับคณะรัฐมนตร ีและ ก.พ. และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ดวย 
  (ก) ออกกฎ ก.จ. ขอบังคับ หรือระเบียบในกรณีที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราช 
การพลเรือนกําหนดใหออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบ ในระหวางที่ยังไมไดออกกฎ ก.จ. ขอ 
บังคับ หรือระเบียบ ใหนํากฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบวาดวยเรื่องนั้น ๆ มาใชบังคับเปนกฎ 
ก.จ. ขอบังคับ หรือระเบียบโดยอนุโลม 
  (ข) ตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.จ. วิสามัญ” เพื่อทําการ 
ใดๆ แทนได 
  (ค) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดวาเปนอํานาจหนาท่ี 
ของ ก.จ. 
  (๒) ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด  เรียกโดยยอวา "อ.ก.จ. 
จังหวัด" ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการ 
จังหวัด และหัวหนาสวนตาง ๆ ของจังหวัด เปนอนุกรรมการ และให อ.ก.จ. จังหวัดต้ังเลขานุการ 
หน่ึงคน 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ให อ.ก.จ. จังหวัด มีหนาท่ีชวย ก.จ. ปฏิบัติการในจังหวัดนั้นตามที่ ก.จ. มอบ 
หมาย และให อ.ก.จ. จังหวัดมีฐานะและอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพล 
เรือนกําหนดไวสําหรับ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัดดวย 
  (๓) ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการสวนจังหวัด ตามที่ 
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดไวสําหรับนายกรัฐมนตรีดวย 
  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในสวนท่ีเกี่ยวกับขาราชการสวนจังหวัด 
ตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกาํหนดไว สําหรับรัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัด 
กระทรวง อธิบดี และผูวาราชการจังหวัดดวย 
  (๔) ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน ก.จ. จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อ 
เลื่อนขาราชการสวนจังหวัดสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นก็ได" 
  *[มาตรา ๓๐ ทวิ แกไขโดยพระราบญัญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓] 
 
  มาตรา ๓๐ ตร*ี  เพื่อประโยชนแกราชการของจังหวัด กระทรวงมหาดไทยมี 
อํานาจส่ังโอนขาราชการสวนจังหวัดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการสวนจังหวัดในระดับท่ีไม 
สูงกวาเดิม และรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิมในอีกจังหวัดหนึ่งได 
  *[มาตรา ๓๐ ตร ีแกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑] 
 
  มาตรา ๓๐ จัตวา*  เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด  
กระทรวงมหาดไทยจะแตงตั้งขาราชการไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดใดเปนการชั่วคราวได โดยไมขาดจากความเปนขาราชการและคงไดรับเงินเดือนทาง
สังกัดเดิม ถาแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงอื่น ใหกระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับ
กระทรวงเจาสังกัดกอนแตงตั้ง ในกรณีเชนวานี้ใหขาราชการผูไดรับแตงตั้งมีฐานะเสมือนเปน
ขาราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งตนมาดํารงตําแหนงนั้นทุกประการ 
  *[มาตรา ๓๐ จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวน 
จังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙] 
 
  มาตรา ๓๐ เบญจ*  เม่ือเปนการสมควรจะตราพระราชกฤษฎีกา ใหขาราชการ 
สวนจังหวัดมีสิทธิอยางอื่นบรรดาที่กฎหมายใหไวแกขาราชการพลเรือนก็ได 
  *[มาตรา ๓๐ เบญจ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวน 
จังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙] 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๔ 
อํานาจหนาท่ีสวนจังหวัด 

   
 
  มาตรา ๓๑*  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย จังหวัดอาจดําเนินกิจการสวนจังหวัด 
ภายในเขตจังหวัด นอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล ดังตอไปนี้ 
  (๑) การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  (๒) การศึกษา การทํานุบํารงุศาสนา และการสงเสรมิวัฒนธรรม 
  (๓) การสาธารณูปการ 
  (๔) การปองกันโรค การบําบัดโรค และการจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล 
  (๕) การจัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก 
  (๖) การจัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
  (๗) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
  (๘) การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  (๙) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
  (๑๐) การจัดใหมีโรงฆาสัตว 
  (๑๑) การจัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
  (๑๒) การจัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
  (๑๓) การจัดใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
  (๑๔) การจัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา การพักผอนหยอนใจ 
สวนสาธารณะ สวนสัตว ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
  (๑๕) การบํารุงและการสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
  (๑๖) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกราชการสวนทองถิ่น 
  (๑๗) การจัดการคุมครอง ดูแล และหาผลประโยชนจากทรัพยสินสวนจังหวัด 
  (๑๘) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๑๙) การพาณิชย 
  (๒๐) กิจการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนเพื่อประโยชนของราษฎรและทองถิ่น หรือกิจการ 
อื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหเปนกิจการสวนจังหวัด 
  ท้ังน้ี ใหดําเนินการภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งทางจังหวัด ซึ่งไดรับอนุมัติจาก 
สภาจังหวัดแลว 
  *[มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑] 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๓๑ ทวิ*  จังหวัดอาจทํากิจการนอกเขต เม่ือ 
  (๑) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตาม 
อํานาจหนาท่ีอยูภายในเขตของตน 
  (๒) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด 
หรือสภาตําบลแหงทองถ่ินท่ีเก่ียวของและ 
  (๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
  *[มาตรา ๓๑ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราบัญญัติระเบียบบริการราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑] 
 
  มาตรา ๓๑ ตร*ี  จังหวัดอาจทําการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัทจํากัดหรือ 
ถือหุนในบริษัทจํากัด เม่ือ 
  (๑) บริษัทจํากัดนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อกิจการคาขายอันเปน 
สาธารณูปโภค 
  (๒) จังหวัดตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้นจด 
ทะเบียนไว ในกรณีท่ีมีหลายเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล หรอื 
สุขาภิบาล ถือหุนอยูในบริษัทเดียวกันใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกัน และ 
  (๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
  การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จังหวัดถืออยูในบริษัทจํากัดตองไดรับอนุมัติจาก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
  ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดที่จังหวัด 
รวมกอตั้งหรือถือหุนนั้น ไมมีเอกชนถือหุนอยูดวย 
  *[มาตรา ๓๑ ตร ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการสวน 
จังหวัด (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑] 
 
  มาตรา ๓๒  จังหวัดมีอํานาจตราขอบัญญัติจังหวัดโดยไมแยงหรือขัดตอ 
กฎหมายในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของจังหวัดท่ีกําหนดไวในพระราช 
บัญญัตินี ้
  (๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไวใหจังหวัดตราขอบัญญัติจังหวัด หรือใหมี 
อํานาจตราขอบัญญัติจังหวัด 
  ในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติไวใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือใหมีอํานาจตรา 
เทศบัญญัติ จะมีพระราชกฤษฎีกาใหจังหวัดตราขอบัญญัติก็ได 
  ในขอบัญญัติจังหวัดนั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได บท 
กําหนดโทษมิใหกําหนดเกินกวาหนึ่งรอยบาท และใหถือวาเปนความผิดลหุโทษ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ผูกระทําผิดขอบัญญัติจังหวัดไมชําระคาปรับภายในสามสิบวันนับแตวันคํา 
พิพากษาถึงท่ีสุด ใหยึดทรัพยของผูนั้นใชแทนคาปรับ หรือมิฉะนั้นบังคับใหผูกระทําผิดทํางาน
โยธาแทนตามกําหนดซึ่งคํานวณโดยอัตราคาแรงงานรายวันในทองท่ีอันจังหวัดไดกําหนดไว โดย
จังหวัดไดตราไวเปนขอบัญญัติจังหวัด แตหามมิใหบังคับทํางานโยธาเกินกําหนดสิบวัน 
 
  มาตรา ๓๓*  การดําเนินกิจการสวนจังหวัดซ่ึงมีลักษณะเปนการพาณิชยอาจทํา 
ไดโดยการตราเปนขอบัญญัติจังหวัด ท้ังนี ้ภายใตบังคับแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ออกตาม 
ความในมาตรา ๔๓ 
  *[มาตรา ๓๓ แกไขโดยพระราบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙] 
 
  มาตรา ๓๔  รางขอบัญญัติจังหวัดจะเสนอไดก็แตโดยผูวาราชการจังหวัด หรอื 
สมาชิกสภาจังหวัด 
 
  มาตรา ๓๕  เม่ือสภาจังหวัดไดรางขอบัญญัติจังหวัดขึ้นสําเร็จแลว ใหนําเสนอ 
ผูวาราชการจังหวัด 
  ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณารางขอบัญญัติจังหวัดนั้น ถาเห็นชอบก็ใหลงชื่อ 
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางนั้น ถาภายในกําหนดเวลาดังกลาวนี ้ผูวาราชการจังหวัดไม 
เห็นชอบดวย ก็ใหสงรางขอบัญญัติจังหวัดนั้นไปใหรัฐมนตรีพิจารณา ถารัฐมนตรีเห็นชอบดวยราง 
ขอบัญญัติจังหวัดนั้น ก็ใหสงไปยังผูวาราชการจังหวัดลงชื่อใชบังคับ ถารัฐมนตรีไมเห็นชอบดวย ก็ 
ใหรางขอบัญญัติจังหวัดนั้นเปนอันระงับไป 
 
  มาตรา ๓๖  นอกจากที่ไดมีกฎหมายบังคับไวเปนอยางอื่น ขอบัญญัติจังหวัดนั้น 
ใหใชบังคับไดเม่ือประกาศไวโดยเปดเผยที่ศาลากลางจังหวัดแลวสิบหาวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน
ถามีความระบุไวในขอบัญญัตินั้นวา ใหใชบังคับไดทันทีก็ใหใชบังคับในวันถัดจากวันประกาศนัน้ 
  ขอบัญญัติดังกลาวในวรรคแรกใหใชบังคับไดในเขตทองที่ของจังหวัดนอกเขต 
เทศบาลและสุขาภิบาล 
 
  มาตรา ๓๗  ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาจังหวัดใหทันทวงทีไมได ผูวา 
ราชการจังหวัดอาจออกขอบัญญัติจังหวัดชั่วคราวได เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สามัญประจําสภาจังหวัด และเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยที่ศาลากลางจังหวัดแลวก็ใหใชบังคับ 
ได 
  ในการประชุมสภาจังหวัดคราวตอไป ใหนําขอบัญญัติจังหวัดชั่วคราวเสนอตอ 
สภาพิจารณา ถาสภาจังหวัดมีมติอนุมัติก็ใหขอบัญญัติจังหวัดชั่วคราวนั้นเปนอันใชไดตอไป ถา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สภาจังหวัดมีมติไมอนุมัติก็ใหขอบัญญัติจังหวัดชั่วคราวนั้นเปนอันตกไป แตท้ังน้ีไมกระทบ 
กระเทือนถึงกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชขอบัญญัติจังหวัดชั่วคราวนั้น 
 

หมวด ๕ 
ทรัพยสินสวนจังหวัดและการคลัง 

   
 
  มาตรา ๓๘  งบประมาณประจําปของจังหวัดตองตราเปนขอบัญญัติจังหวัดถา 
ขอบัญญัติงบประมาณออกไมทันปใหมใหใชขอบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง 
  งบประมาณรายจายจะมีไดเฉพาะในเรื่องตอไปนี้ 
  (๑) กิจการท่ีระบุในมาตรา ๓๑ 
  (๒) คาใชจายเกี่ยวกับกิจการของศาลแขวงที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัด 
  (๓) กิจการที่จะไดมีกฎหมายมอบใหเปนหนาที่ 
 
  มาตรา ๓๙  ถาในปใดจํานวนเงินซึ่งไดรับอนุญาตไวตามงบประมาณปรากฏวา 
ไมพอสําหรับการใชจายประจําปก็ด ีหรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งรายรับหรือรายจายขึ้นใหมใน 
ระหวางปก็ด ีใหตราขึ้นเปนขอบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม 
 
  มาตรา ๔๐*  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย จังหวัดอาจมีรายไดดั่งตอไปนี้ 
  (๑) ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
  (๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
  (๓) รายไดจากทรัพยสินสวนจังหวัด 
  (๔) รายไดจากการสาธารณูปโภคและการพาณิชยของจังหวัด 
  (๕) พันธบัตรหรือเงินกูตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
  (๖) เงินกูจากกระทรวงทบวงกรม นิติบุคคล หรือองคการตางๆ ท้ังนี ้จังหวัด
ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
  (๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
  (๘) เงินที่มีผูอุทิศใหเพื่อเปนการกุศลสาธารณประโยชน 
  (๙) เงินรายไดอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
  ภาษี อากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ และผลประโยชนซึ่งเปนรายได 
เทศบาล ตามกฎหมายวาดวยรายไดเทศบาล จะตราพระราชกฤษฎีกาแบงสวน หรอืปนใหจังหวัด 
หรือใหจังหวัดจัดเก็บ หรือจัดเก็บเพิ่มขึ้นเฉพาะทองที่นอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล เพื่อกิจ 
การสวนจังหวัดดวยก็ได ในกรณีเชนวานี้ ถาในพระราชกฤษฎีกามิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหนํา 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ความในกฎหมายวาดวยรายไดเทศบาลมาใชบังคับโดยอนุโลม และใหจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ 
เชนเดียวกับเทศบาล กับใหขอบัญญัติจังหวัดใชบังคับไดเชนเดียวกับเทศบัญญัติ 
  *[มาตรา ๔๐ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙] 
 
  มาตรา ๔๑*  จังหวัดอาจมีรายจายดังตอไปนี ้
  (๑) เงินเดือน 
  (๒) คาจาง 
  (๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ 
  (๔) คาใชสอย 
  (๕) คาวัสดุ 
  (๖) คาครุภัณฑ 
  (๗) คาท่ีดิน ส่ิงกอสรางและทรัพยสินอ่ืน ๆ 
  (๘) เงินอุดหนุน 
  (๙) รายจายอื่นใดตามขอผูกพัน หรอืตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
  *[มาตรา  ๔๑ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖] 
 
  มาตรา ๔๒  เงินคาปวยการสมาชิกสภาจังหวัดและกรรมการของสภาจังหวัด ให 
เปนไปตามขอบังคับซึ่งกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
  มาตรา ๔๓*  ใหกระทรวงมหาดไทยตราระเบียบวาดวยการคลัง รวมตลอดถึงวิธี 
การงบประมาณ การรักษาทรัพยสินสวนจังหวัด การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินสวนจังหวัด 
การพาณิชยสวนจังหวัด การจัดหาพัสด ุและการจางเหมาขึ้นไว 
 

หมวด ๖ 
การควบคุม 

   
 
  มาตรา ๔๔*  รัฐมนตรีมีอํานาจที่จะยุบสภาจังหวัดเพื่อใหราษฎรเลือกตั้งใหม  
ในคําส่ังยุบเชนน้ีตองแสดงเหตุผลและมีกําหนดใหเลือกต้ังสมาชิกใหมภายในเกาสิบวัน 
  *[มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙] 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๔๕*  ผูวาราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติซ่ึงมิใชขอบัญญัติจังหวัด 
เมื่อเห็นวามตินั้นมีลักษณะเปนการเมืองแหงรัฐ หรือฝาฝนกฎหมาย กฎหรือขอบังคับทางราชการ 
หรือนอกเหนือกิจการสวนจังหวัด 
  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวา มติของสภาจังหวัดเขาลักษณะดังกลาวใน 
วรรคแรก ผูวาราชการจังหวัดจะตองสั่งเพิกถอนมตินั้นภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีสภาจังหวัดมี
มติโดยแจงคําสั่งเพิกถอนพรอมดวยเหตุผลไปยังประธานสภาจังหวัด หากพนกําหนดหกสิบวัน
แลว ผูวาราชการจังหวัดไมสั่งเพิกถอนมติของสภาจังหวัดดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดตองปฏิบัติ
ตามมติน้ันทันที 
  หามมิใหสภาจังหวัดอภิปรายคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดซึ่งสั่งเพิกถอนมติของ 
สภาจังหวัดตามความในมาตรานี ้
  *[มาตรา ๔๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙๙] 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
  มาตรา ๔๖  ใหสมาชิกสภาจังหวัดที่ดํารงตําแหนงอยูแลวในวันใชพระราช 
บัญญัตินี้พนจากตําแหนง และใหดําเนินการเลือกตั้งและแตงตั้งสมาชิกสภาจังหวัดใหมภายใน 
กําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ 
  ในระหวางเวลาท่ียังไมมีสภาจังหวัดตามพระราชบัญญัตินีใ้หอํานาจหนาท่ี 
ของสภาจังหวัดเดิมตกเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรมการจังหวัด 
 
  มาตรา ๔๗  ในระหวางเวลาท่ียังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
จังหวัดตามพระราชบัญญัตินี ้ใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช  
๒๔๘๕ และพระราชบัญญัตกิารเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘ มาใชบังคับ 
 
  มาตรา ๔๘  ถายังมิไดกําหนดชั้นและตําแหนงใดเปนขาราชการสวนจังหวัด ให 
ขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดที่มีหนาที่เกี่ยวของกับกิจการนั้น ดําเนินกิจการไปพลางกอนและ 
ถาไมมีเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ ผูวาราชการจังหวัดจะใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้นเปน
ผูรับผิดชอบก็ได 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๔๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
  กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
   จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
         นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสภา
จังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ แกไขเพิ่มเติมป พ.ศ. ๒๔๘๕ และ พ.ศ. ๒๔๘๗ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ให
สภาจังหวัดเปนเพียงที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด แตขาดอํานาจหนาท่ีและกําลังเงินท่ีจะทํานุ
บํารุงทองถิ่นในจังหวัดนั้น จึงเห็นสมควรจะปรับปรุงใหจังหวัดมีอํานาจหารายไดและดําเนิน
กิจการเองได ทั้งใหสภาจังหวัดมีอํานาจหนาที่เพิ่มขึ้น 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙  
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๐ วรรคทาย
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งบัญญัติวา ภาษีใดแบงให
เทศบาล หรือใหเทศบาลจัดเก็บเพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวยรายไดเทศบาลนั้น จะตราพระราช 
กฤษฎีกาแบงสวนใหจังหวัดหรือใหจังหวัดจัดเก็บเฉพาะทองที่นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 
เพื่อกิจการสวนจังหวัดดวยก็ไดในกรณีเชนวานี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเชนเดียวกับ
เจาหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายดั่งกลาว" หาไดรวมถึงอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต 
คาปรับ และผลประโยชนดวยไม  จึงเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อให
จังหวัดไดรับแบงปนหรือใหจังหวัดจัดเก็บหรือจัดเก็บเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับที่ใหแกเทศบาล 
  [รก.๒๔๙๙/๑๖/๑๒๒/๒๑ กุมภาพันธ ๒๔๙๙] 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 
  มาตรา ๑๕  สมาชิกประเภทที ่๒ ของสภาจังหวัดท่ีดํารงตําแหนงอยูแลวในวันท่ี 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนสมาชิกสภาจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนถึงคราวออกตาม 
วาระ และถาตําแหนงวางลงเพราะเหตุอื่น กอนถึงคราวออกตามวาระ ก็ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งผูท่ีมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและไมเปนผูตองหามตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด เปนสมาชิกขึ้นแทนตอไป 
 
  มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี ้
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบัน บางมาตราทําใหยากแกการ 
ปฏิบัต ิเชน ไมมีบทบัญญัติในเรื่องการปดประชุมกอนครบกําหนดสมัยประชุม การกําหนด
ตําแหนงขาราชการสวนจังหวัด การจัดแบงการบริหารราชการของจังหวัด สิทธิท่ีจะไมตอบคํา
สอบถาม ก็ไมกําหนดไว เชนเดียวกันกับ ในเรื่องกระทูถาม ไมไดใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดใน
การสั่งเพิกถอนมติซ่ึงไมใชขอบัญญัติจังหวัด อํานาจของจังหวัดเกี่ยวกับกิจการของจังหวัด ไมมี
ระบุใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบเกี่ยวกับการพาณิชยของจังหวัด กับยังมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสมาชิกภาพแหงสมาชิกสภาจังหวัดประเภท ๒ ซึ่งสมควรกําหนดเวลาใหหมดสิ้นไป  จึง
จําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติใหเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น 
  [รก.๒๕๐๐/๑๑/๓๐๗/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐] 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรายจายของจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัดท่ีใชอยูยังไมเหมาะสม  จึงสมควรแกไข
เปล่ียนแปลงเสียใหมใหสอดคลองกับหลักการงบประมาณรายจายของรฐับาล 
  [รก.๒๕๐๖/๑๑/๑๓พ/๒๙ มกราคม ๒๕๐๖] 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีการโอนโรงเรียน
ประถมศึกษาบางประเภทไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดและไดโอนขาราชการซึ่งดํารง
ตําแหนงครู หรือตําแหนงอื่นในโรงเรียนนั้นๆ ไปเปนขาราชการสวนจังหวัด และโดยท่ีกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัดยังไมสะดวกแกการปฏิบัติ  จึงตองแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
  [รก.๒๕๐๙/๗๙/๒๒พ/๑๖ กันยายน ๒๕๐๙] 
 
 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
  มาตรา ๖  นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป ถาตําแหนงสมาชิก 
สภาจังหวัดพระนครหรือสมาชิกสภาจังหวัดธนบุรีวางลง และจํานวนสมาชิกสภาจังหวัดที่เหลือ 
อยูในตําแหนงมีไมครบตามเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัดที่กําหนดไวในมาตรา ๗ แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการแตงตั้งตามความในขอ ๑ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔ 
เพียงเทาจํานวนท่ียังขาดอยู 
 
  มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัติ 
นี ้
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่จํานวนสมาชิกสภา
จังหวัดมีจํานวนมากเกินไปไมสะดวกแกการปฏิบัติงานของสภาจังหวัดและวันประชุมสมัยสามัญ
และสมัยวิสามัญกําหนดระยะเวลาไวเกินความจําเปน จึงตองแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนจงัหวัด 
  [รก.๒๕๑๐/๑๐๒/๘๖๐/๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๐] 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีตามพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบบริหารราชการสวนจงัหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบัน จังหวัดยังไมอาจ
ดําเนินกิจการในหนาท่ีบางอยางนอกเขตจังหวัด หรือลงทุนรวมกับราชการสวนทองถิ่น หรือกับ
บุคคลอื่นไดฉะนั้นเพื่อใหจังหวัดดําเนินกิจการดังกลาวใหเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่น
ย่ิงข้ึน จึงตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัดบางมาตราเสียใหม 
  [รก.๒๕๑๑/๔๖/๒๗๑/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑] 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการยกเลิกประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔ ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๔๐ และประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๕๕ แลว แตมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๖) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พ.ศ. ๒๕๑๐ ยังบัญญัติใหนําประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔ มาใชบังคับในการแตงตั้ง
สมาชิกสภาจังหวัดพระนครและสมาชิกสภาจังหวัดธนบุรีแทนตําแหนงที่วางลง จึงตองยกเลิก
มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญตัิดังกลาว 
  [รก.๒๕๑๑/๕๔/๓๗๗/๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๑] 
 
 
 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๙๓ 
 
  ขอ ๒  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน 
จังหวัดมีบทบัญญัติใหโอนขาราชการพลเรือนบางประเภทมาเปนขาราชการสวนจังหวัดได และ 
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนก็มีบทบัญญัติใหโอนพนักงานเทศบาลสามัญไปเปน 
ขาราชการพลเรือนไดดวย แตการโอนพนักงานเทศบาลสามัญมาเปนขาราชการสวนจงัหวัดยังมิ 
อาจกระทําได สมควรแกไขกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด เพื่อใหโอน
พนักงานเทศบาลสามัญมาเปนขาราชการสวนจังหวัดไดดวย  หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําส่ัง
ดังตอไปนี้ 
  [รก.๒๕๑๕/๓๑/๓พ/๑ มีนาคม ๒๕๑๕] 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
  มาตรา ๕  ผูใดเปนขาราชการสวนจังหวัดซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูสอนประจําใน 
สถานศึกษาของจังหวัด หรือดํารงตําแหนงอื่นซึ่งมีหนาที่เปนผูบริหารและใหการศึกษาในสถาน 
ศึกษาของจังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด อยูในวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูนั้นเปนขาราชการครูสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๖  ผูใดเปนขาราชการสวนจังหวัดวิสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
บริหารราชการสวนจังหวัด อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูนั้นเปน 
ขาราชการสวนจังหวัดวิสามัญตอไป และใหนํามาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๗  การใดท่ีอยูในระหวางดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร 
ราชการสวนจังหวัดที่ใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้น 
ใหเปนไปตามที่ ก.จ. กําหนด 
 
  มาตรา ๘  การใดท่ีเคยดําเนินการไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร 
ราชการสวนจังหวัดที่ใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมิไดบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้จะดําเนินการไดประการใด ใหเปนไปตามท่ี ก.จ. กําหนดโดยไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมาย 
 
  มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัติ 
นี ้
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยระเบียบ 
บริหารราชการสวนจังหวัด ในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการสวนจังหวัดสามัญซึ่งดํารงตําแหนงเปน 
ผูสอนในสถานศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดยังไมเหมาะสม เพราะมิไดใหสิทธิขาราชการ
ดังกลาวเทาเทียมกับขาราชการครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สมควรแกไขเพ่ิมเติมโดยกําหนดให 
แยกประเภทขาราชการครูสวนจังหวัดออกจากขาราชการสวนจังหวัดสามัญและใหการบริหารงาน 
บุคคลสําหรับขาราชการครูสวนจังหวัดกระทําไดโดยพระราชกฤษฎีกาเพื่อวางหลักเกณฑให 
ขาราชการครูสวนจังหวัดไดรับสิทธิเทาเทียมกับขาราชการครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
กําหนดใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับแกขาราชการสวนจังหวัด
วิสามัญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
  [รก.๒๕๒๑/๗๓/๓๑พ/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๑] 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการโอนกิจการ 
บริหารโรงเรียนประชาบาล ซ่ึงรวมถึงขาราชการครูสวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัด ไป 
เปนของสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แลว ในการนี้สมควร 
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 
๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๙)  
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยยกเลิกบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการครูสวนจังหวัดเพื่อใหสอดคลอง 
กันดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นเชิงอรรถ 
  [รก.๒๕๒๓/๑๕๘/๘๑พ/๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๓] 
 
 
       อัมพิกา/แกไข 
       ๕/๒/๔๕ 
          A+B 
 
 


