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พระราชบัญญัต ิ
ลักษณะปกครองทองท่ี 
พุทธศักราช ๒๔๕๗ 

------------ 
 
  มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎ 
เกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลา ฯ ใหประกาศทราบทั่วกันวา เมื่อในรัชกาลแหงสมเด็จพระบรม
ชนก 
นารถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตั้งพระราช 
บัญญัติลักษณะปกครองทองที่ขึ้นเมื่อ พระพุทธศักราช ๒๔๔๐ และไดใชพระราชบัญญัตินั้นเปน 
แบบแผนวิธีปกครองพระราชอาณาจักร อันอยูภายนอกจังหวัดกรุงเทพ ฯ มาจนบัดนี ้พระราช 
บัญญัติอื่น ๆ อันเนื่องดวยปกครองราษฎร ซ่ึงต้ังข้ึนภายหลังตอมา ไดยึดพระราชบัญญัติลักษณะ 
ปกครองทองที่นี้เปนหลักอีกเปนอันมาก เพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ นับ
วา 
เปนพระราชบัญญัติสําคัญในการปกครองพระราชอาณาจักรอยาง ๑ 
  ตั้งแตไดตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่ในพระพุทธศักราช ๒๔๔๐  
มา วิธีปกครองพระราชอาณาจักรไดจัดการเปลี่ยนแปลงดําเนินมาโดยลําดับหลายอยาง ทรง 
พระราชดําริเห็นวา ถึงเวลาอันสมควรที่จะแกไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ใหตรงกับ
วิธี 
การปกครองที่เปนอยูทุกวันนี ้จึงไดทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหแกไขพระราชบัญญัติลักษณะ 
ปกครองทองท่ี รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ ของเดิม แหงใดท่ียังใชไดใหคงไว แหงใดที่เกาเกินกวา 
วิธีปกครองทุกวันนี ้ก็แกไขใหตรงกับเวลารวบรวมตราเปนพระราชบัญญัติไว สืบไปดังนี ้
 
            หมวดท่ี ๑ 
              วาดวยนามและการใชพระราชบัญญัติ 
             ----------  
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง 
ทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗" 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี ้ตั้งแตวันประกาศแลวใหใชทั่วทุกมณฑล เวนแต 
จังหวัดกรุงเทพ ฯ ชั้นใน และเมื่อใชพระราชบัญญัตินี้แลวใหยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะ 
ปกครองทองที่รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ เสีย ใชพระราชบัญญัตินี้แทนสืบไป 
  *[รก.๒๔๕๗/-/๒๒๙/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๕๗] 
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  มาตรา ๓  บรรดาพระราชกําหนดกฎหมายแตกอน บทใดขอความขัดกับ 
พระราชบัญญัตินี ้ใหยกเลิกกฎหมายบทนั้นตั้งแตวันที่ไดใชพระราชบัญญัตินี้ไป 
 
  มาตรา ๔  อํานาจหนาท่ีสมุหเทศาภิบาล ซึ่งกลาวตอไปในพระราชบัญญัตินี้  
สวนในมณฑลกรุงเทพ ฯ ใหเปนอํานาจและหนาท่ีของเสนาบดีกระทรวงนครบาล หรือขาราชการ 
ผูใหญในกระทรวงนครบาล ซึ่งเสนาบดีกระทรวงนครบาล จะไดรับพระราชทานพระบรมราชา 
นุญาตใหมีอํานาจหนาที่เฉพาะการนั้น ๆ อีกประการ ๑ ความท่ีกลาวตอไปในพระราชบัญญัตินี ้ 
แหงใดมีใจความวา สมุหเทศาภิบาลจะทําไดดวยอนุมัติของเสนาบดี ใจความอันน้ีไมตองใช ใน
สวน 
มณฑลกรุงเทพ ฯ เพราะหนาที่สมุหเทศาภิบาลและเสนาบดีในสวนมณฑลกรุงเทพ ฯ รวมอยูใน 
ตําแหนงเสนาบดีกระทรวงนครบาล 
 
  มาตรา ๕  ใหเสนาบดีผูบัญชาการปกครองทองท่ีมีอํานาจท่ีจะตั้งกฎขอบังคับ  
สําหรับจัดการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ถาและกฎนั้นไดรับพระราชทานพระบรมราชานุ
ญาต  
และประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแลว ก็ใหถือวาเปนเหมือนสวน ๑ ในพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๖  ในการที่จะกําหนดเขตหมูบานและตําบลทั้งปวงในหัวเมืองใด  
ใหผูวาราชการเมืองนั้น เม่ือไดอนุมัติของสมุหเทศาภิบาลแลว มีอํานาจหนาท่ีจะกําหนดได และ
การ 
ท่ีจะกําหนดเขตอําเภอนั้นก็ใหสมุหเทศาภิบาลมีอํานาจท่ีจะกําหนดได เมื่อไดรับอนุมัติของ
เสนาบดี 
กระทรวงมหาดไทยแลวฉะน้ัน สวนมณฑลกรุงเทพ ฯ เสนาบดีกระทรวงนครบาลกําหนดได 
เด็ดขาด 
 
              หมวดท่ี ๒ 
            วาดวยวิธีอธิบายศัพทที่ใชในพระราชบัญญัต ิ
              -----------  
 
  มาตรา ๗  ศัพทวา บาน และเจาบาน ซึ่งกลาวในพระราชบัญญัตินี ้ใหพึงเขาใจ 
ดังน้ี คือ 
  ขอ ๑  ศัพทวา บานนั้น หมายความวา  เรือนหลังเดียวก็ตาม หลายหลังก็ตาม  
ซ่ึงอยูในเขตท่ีมีเจาของอิสระสวน ๑ นับในพระราชบัญญัตินี้วา บาน ๑ หองแถวและแพ หรือเรือ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ชํา 
ซึ่งจอดประจําอยูที่ใด ถามีเจาของหรือผูเชาครอบครองเปนอิสระตางหากหอง ๑ หลัง ๑ ลํา ๑ 
หรอื 
หมู ๑ ในเจาของหรือผูเชาคน ๑ นั้น ก็นับวาบาน ๑ เหมือนกัน 
  ขอ ๒  ศัพทวา เจาบานนั้น หมายความวาผูอยูปกครองบาน ซ่ึงไดวามาแลวใน 
ขอกอน จะครอบครองดวยเปนเจาของก็ตาม ดวยเปนผูเชาก็ตาม ดวยเปนผูอาศัยโดยชอบดวย 
กฎหมายก็ตาม นับตามพระราชบัญญัตินี้วาเปนเจาบาน 
  ขอ ๓  วัด โรงพยาบาล โรงทหาร โรงเรียน เรือนจํา ที่ทําการไปรษณีย สถานี 
รถไฟ สถานที่ตาง ๆ ของรัฐบาล อยูในความปกครองของหัวหนาในท่ีน้ัน ไมนับวาเปนบานตาม 
พระราชบัญญัตินี ้
 
         หมวดท่ี ๓ 
      วาดวยลักษณะปกครองหมูบาน 
 
           ตอน ๑ 
        การตั้งหมูบาน 
     -------------  
 
  มาตรา ๘  บานหลายบานอยูในทองที่อันหนึ่ง ซ่ึงควรอยูในความปกครองอัน 
เดียวกันได ใหจัดเปนหมูบาน ๑  ลักษณะที่กําหนดหมูบานตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือความ 
สะดวกแกการปกครองเปนประมาณ คือ 
  ขอ ๑  ถาเปนท่ีมีคนอยูรวมกันมาก ถึงจํานวนบานนอย ใหถือเอาจํานวนคน 
เปนสําคัญประมาณราว ๒๐๐ คน เปนหมูบาน ๑ 
  ขอ ๒  ถาเปนที่ผูคนตั้งบานเรือนอยูหางไกลกัน ถึงจํานวนคนจะนอย ถาและ 
จํานวนบานไมต่ํากวา ๕ บานแลว จะจัดเปนหมูบาน ๑ ก็ได 
 
              *ตอน ๒ 
               การแตงตั้งผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
             การออกจากตําแหนงของผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน 
             ---------  
  *[ตอน ๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๖] 
 
   มาตรา ๙* ในหมูบานหนึ่งใหมีผูใหญบานคนหนึ่ง และมีผูชวยผูใหญบาน 



   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    

ฝายปกครอง หมูบานละสองคน เวนแตหมูบานใดมีความจําเปนตองมีมากกวาสองคน ใหขอ 
อนุมัติกระทรวงมหาดไทย 
  ในหมูบานใด ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรใหมีผูชวยผูใหญบาน 
ฝายรักษาความสงบ ก็ใหมีไดตามจํานวนท่ีกระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควร 
  ผูใหญบานจะไดรับเงินเดือน แตมิใชจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน  
สวนผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบและผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง จะไดรับเงิน 
ตอบแทนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  *[มาตรา ๙ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันท่ี ๖  
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๑๐* ผูใหญบานมีอํานาจหนาท่ีปกครองบรรดาราษฎรท่ีอยูในเขต 
หมูบาน 
  *[มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๖] 
 
  มาตรา ๑๑* ใหกรมการอําเภอประชุมราษฎรซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เลือก 
ราษฎร ผูมีคุณสมบัติที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒ เปนผูใหญบาน 
  (๑) มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแลว 
  (๒) ไมเปนภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวช 
  (๓) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (๔) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําในหมูบานนั้นมาแลวไมนอยกวา 
สามเดือน 
  *[มาตรา ๑๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๓) 
พุทธศักราช ๒๔๘๙] 
 
  มาตรา ๑๒* ผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมอยูใน 
ลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) อายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
  (๓) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําในหมูบานนั้นมาแลวไมนอยกวา 
หกเดือน 
  (๔) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  (๕) ไมเปนภิกษ ุสามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
  (๖) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ หรือวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
หรือเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ หรือไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ 



   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    

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (๗) ไมเปนขาราชการประจํา หรือขาราชการสวนทองถิ่น หรือขาราชการ 
การเมือง หรือพนักงานสวนทองถิ่น 
  (๘) ไมเปนผูมีช่ือเสียงในทางทุจริต หรือเส่ือมเสียในทางศีลธรรม 
  (๙) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ 
ในองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล และยังไมพน 
กําหนดเวลาสามปนับแตวันถูกไลออกหรือปลดออก 
  (๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือโดยคําส่ัง 
ท่ีชอบดวยกฎหมาย เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
และยังไมพนกําหนดเวลาสามป นับแตวันพนโทษ 
  (๑๑) มีพื้นความรูไมต่ํากวาประโยคประถมศึกษาตอนตน หรือที่กระทรวง 
ศึกษาธิการเทียบไมต่ํากวาประโยคประถมศึกษาตอนตน เวนแตในทองท่ีใดราษฎรไมอาจเลือกผูมี 
พื้นความรูดังกลาวไดผูวาราชการจังหวัด โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อาจ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเวนหรือผอนผันได 
  *[มาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๒๕] 
 
  มาตรา ๑๓* การเลือกนั้นใหกรมการอําเภอเปนประธานพรอมดวยกํานันหรือ 
ผูใหญบานในตําบลนั้นอยางนอยหนึ่งคน 
  วิธีเลือกจะกระทําโดยลับหรือโดยเปดเผยก็ได 
  เมื่อราษฎรสวนมากที่มาประชุมเลือกผูใดแลว ถือวาผูนั้นเปนผูใหญบาน แลวให 
กรมการอําเภอรายงานไปยังขาหลวงประจําจังหวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐาน 
  ในกรณีที่ผูรับเลือกมีคะแนนเสียงเทากันใหจับสลาก 
  *[มาตรา ๑๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๔๘๙] 
 
  มาตรา ๑๔* ผูใหญบานตองออกจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหน่ึงดังตอไปน้ี 
  (๑) ขาดคุณสมบัติหรือเขาลักษณะตองหามอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๑๒ 
  (๒) ตาย 
  (๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
  (๔) หมูบานที่ปกครองถูกยุบ 
  (๕) ไปเสียจากหมูบานที่ตนปกครองเกินสามเดือน 
  (๖) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานในหมูบานนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งจํานวน 
รองขอใหออกจากตําแหนง 
  (๗) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหออกจากตําแหนงเมื่อไดสอบสวนเห็นวาบกพรอง 



   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    

ในทางความประพฤติ หรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนง 
  ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกมาตรา ๑๒ (๕) ในกรณีที่ผูใหญบานไดรับ
อนุญาต 
จากผูวาราชการจังหวัดใหลาอุปสมบท หรือบรรพชาไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน 
  ความในวรรคสอง ใหใชบังคับแกกํานันดวย 
  *[มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๓๒] 
 
  มาตรา ๑๕* ผูใหญบานและกํานันทองที่รวมกันพิจารณาคัดเลือกราษฎร 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ เปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษา 
ความสงบ 
  *[มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 
   มาตรา ๑๖* ผูมีสิทธิจะไดรับคัดเลือกเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 
หรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ตองมีคุณสมบติัตามมาตรา ๑๒ ยกเวนคุณสมบัติการ 
เปนเจาบาน 
  *[มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 
   มาตรา ๑๗ ทวิ* ในหมูบานใดมีผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ 
ผูวาราชการจังหวัดจะแตงตั้งใหผูชวยผูใหญบานฝายปกครองเปนผูชวยผูใหญบานฝาย 
รักษาความสงบอีกตําแหนงหนึ่งก็ได สวนเงินคาตอบแทนใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทย 
กําหนด 
  *[มาตรา ๑๗ ทวิ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันท่ี ๖  
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๑๘* ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษา 
ความสงบอยูในตําแหนงคราวละหาป 
  นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวย 
ผูใหญบานฝายรักษาความสงบตองออกจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ ยกเวน 
คุณสมบัติการเปนเจาบาน หรือเพราะเหตุเชนเดียวกับที่ผูใหญบานตองออกจากตําแหนงตาม 
มาตรา ๑๔ (๒) ถึง (๘) 
  ถาตําแหนงผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความ 
สงบวางลง ใหมีการคัดเลือกผูชวยผูใหญบานฝายปกคครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความ 



   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    

สงบแทน และใหนําความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ผูซ่ึงไดรับคัดเลือกตามวรรคสามอยูในตําแหนงตามวาระของผูซ่ึงตนแทน 
  *[มาตรา ๑๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 
  มาตรา ๑๙  การที่ตองเลือกผูใหญบานขึ้นใหมนั้น อาศัยเหตุ ๒ ประการ 
คือ 
  ขอ ๑  ถาลูกบานในหมูบานใดทวีขึ้น จะเปนดวยผูคนเกิดก็ตาม หรืออพยพ 
มาแตที่อื่นก็ตาม เม่ือกํานันนายตําบลและผูใหญบานในตําบลนั้นปรึกษากันเห็นวา จํานวนคนใน 
หมูบานใดเกินกวาความสามารถในผูใหญบานคนเดียวจะดูแลปกครองใหเรียบรอยได ใหกํานันนํา 
ความแจงตอกรมการอําเภอ ใหพิเคราะหดวยอีกช้ัน ๑ แลวใหกรมการอําเภอบอกเขาไปยังผูวา
ราช 
การเมือง เมื่อผูวาราชการเมืองเห็นสมควรแลว ก็ใหต้ังหมูบานข้ึนใหมและเลือกผูใหญบานเพ่ิม
เติม 
ข้ึนใหมได 
  *ขอ ๒ ถาผูใหญบานหมูใดวางลง ใหคัดเลือกผูใหญบานข้ึนใหมภายใน 
กําหนดสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบการวางนั้น การคัดเลือกใหนําความในมาตรา ๑๑ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  *[มาตรา ๑๙ ขอ ๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 
๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๖] 
 
  มาตรา ๒๐  เมื่อผูใหญบานตองออกจากตําแหนงดวยเหตุประการใด ๆ เปน 
หนาท่ีของกํานันนายตําบลนั้น จะตองเรียกหมายต้ังและสํามะโนครัวทะเบียนบัญชีท่ีไดทําข้ึนไวใน 
หนาที่ผูใหญบานนั้นคืนมารักษาไว เมื่อผูใดรับตําแหนงเปนผูใหญบานแทน ก็ใหมอบสํามะโนครัว 
และทะเบียนบัญชีท้ังปวงให แตหมายตั้งนั้นกํานันตองรีบสงใหกรมการอําเภอ อนึ่งการที่จะเรียก
คืน 
หมายตั้งและสํามะโนครัวทะเบียนบัญชีที่ไดกลาวมาในขอนี้ ถาขัดของประการใด กํานันตองรีบ
แจง 
ความตอกรมการอําเภอ 
 
  มาตรา ๒๑* ถาผูใหญบานคนใดจะทําการในหนาที่ไมไดในครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง 
ใหมอบหนาที่ใหแกผูชวยผูใหญบานฝายปกครองคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนจนกวาผูใหญ 
บานนั้นจะทําการในหนาที่ได และรายงานใหกํานันทราบ ถาการมอบหนาที่นั้นเกินกวาสิบหาวัน  
ใหกํานันรายงานใหนายอําเภอทราบดวย 



   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    

  *[มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๐] 
  
             ตอน ๓ 
             การตั้งหมูบานชั่วคราว 
           -------  
 
  มาตรา ๒๒  ถาในทองท่ีอําเภอใดมีราษฎรไปต้ังชุมนุมทําการหาเล้ียงชีพแตใน 
บางฤดู ถาและจํานวนราษฎรซึ่งไปตั้งทําการอยูมากพอสมควรจะจัดเปนหมูบานไดตามพระราช 
บัญญัติลักษณะปกครองทองที่เพื่อความสะดวกแกการปกครอง ก็ใหนายอําเภอประชุมราษฎร 
ในหมูนั้นเลือกวาที่ผูใหญบานคน ๑ หรือหลายคนตามควรแกกําหนดที่วาไวในพระราชบัญญัติ 
ลักษณะปกครองทองท่ีน้ี 
 
  มาตรา ๒๓  ผูซึ่งสมควรจะวาที่ผูใหญบานในที่เชนนี ้ตองมีวุฒิตามความท่ีไดวา 
ไวในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ เวนไวแตขอที่ตามพระราชบัญญัติบังคับไววาตองเปน 
เจาบาน เพราะเหตุที่เปนตําแหนงชั่วครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง และคนที่ไปตั้งทําการเปนครั้งเปนคราว  
เชนนี้ไมมีบานชองเปนภูมิลําเนาในทองที่นั้น ถึงผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานไมใชเจาบานก็
เปน 
ได 
 
  มาตรา ๒๔  ผูใหญบานเชนนี ้ใหเรียกวา วาที่ผูใหญบาน เพราะเหตุที่เปน 
ตําแหนงชั่วครั้งชั่วคราวหนึ่ง แตมีอํานาจและหนาที่เทาผูใหญบานทุกประการ ถาราษฎรเลือกผู
หน่ึง 
ผูใดอันสมควรจะวาที่ผูใหญบานได ก็ใหรายงานขอหมายตั้งตอผูวาราชการเมือง 
 
  มาตรา ๒๕  หมายตั้งวาท่ีผูใหญบานนี ้ใหผูวาราชการเมืองทําหมายพิเศษตั้ง  
เพื่อใหปรากฏวาผูนั้นวาที่ผูใหญบานตั้งแตเดือนนั้นเพียงเดือนนั้นเปนที่สุด ตามกําหนดฤดูกาลที่ 
ราษฎรจะตั้งชุมนุมกันอยูในที่นั้น เมื่อราษฎรอพยพแยกยายกันไปแลว ก็ใหเปนอันสิ้นตําแหนง
และ 
หนาท่ี เม่ือถึงฤดูใหมก็ใหเลือกต้ังใหมอีกทุกคราวไป 
 
  มาตรา ๒๖ หมูบานที่จัดขึ้นชั่วคราวนี ้ใหรวมอยูในกํานันนายตําบลซ่ึงไดวา 
กลาวทองที่นั้นแตเดิม เวนไวแตถาทองที่เปนทองที่ปาเปลี่ยวหางไกลจากกํานัน เม่ือมีจํานวนคนท่ี 
ไปตั้งอยูมากผูวาราชการเมืองเห็นจําเปนจะตองมีกํานันขึ้นตางหาก ก็ใหเลือกและตั้งวาที่กํานันได 



   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    

โดยทํานองต้ังวาท่ีผูใหญบานตามท่ีไดกลาวมาแลว 
 
              ตอน ๔* 
             หนาที่และอํานาจของผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน 
           ----------   
 
  *[ตอน ๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 
  มาตรา ๒๗ ผูใหญบานเปนหัวหนาของราษฎรในหมูบานของตนตามที่กําหนด 
ไวในพระราชบัญญัตินี้ มีหนาท่ีและอํานาจในทางปกครองแลรักษาความสงบเรียบรอยของราษฎร 
ดังจะกลาวตอไปนี ้คือ 
  ขอ ๑  ที่จะรักษาความสงบแลความสุขสําราญ ชวยปองกันความทุกขภัยของ 
ลูกบานตามสมควร และที่สามารถจะทําได การท่ีกลาวนี ้ถาสมควรจะตองปรึกษาหารือและชวยกัน 
กับเพื่อนผูใหญบานก็ดีกับกํานันนายตําบลก็ดี ก็เปนหนาที่ของผูใหญบานที่จะตองปฏิบัติใหสม
ควร 
แกการที่จะรักษาประโยชนและความสุขของลูกบานซึ่งไดมอบไวใหเปนธุระในพระราชบัญญัตินี้ 
  ขอ ๒  ถาความทุกขภัยเกิดแกลูกบาน ซึ่งจะตองขอความปองกันจากรัฐบาล  
เปนหนาที่ของผูใหญบานที่จะนําความแจงตอเจาพนักงานปกครองตั้งแตกํานัน นายอําเภอเปนตน 
ข้ึนไปโดยลําดับ 
  ขอ ๓  ถารัฐบาลจะประกาศ หรือจะส่ังราชการอันใดใหราษฎรทราบ เปนหนาที่ 
ของผูใหญบานที่จะรับขอความอันนั้นไปแจงแกลูกบานของตนใหทราบ 
  ขอ ๔  เปนหนาที่ของผูใหญบานที่จะทําบัญชีสํามะโนครัวในหมูบานของตนและ 
คอยแกไขบัญชีน้ันใหถูกตองเสมอ 
  ขอ ๕  ถาผูใหญบานรูเห็นเหตุการณแปลกประหลาดอันใดที่เกิดขึ้นในหมูบาน 
ของตน หรือในลูกบานของตนซึ่งอาจจะเปนคุณหรือเปนโทษแกราชการบานเมืองก็ดี แกประชาชน 
ในที่นั้นก็ดี ยกตัวอยางขางฝายโทษ ดังรูเห็นวาผูคนมีทรัพยส่ิงของแปลกประหลาดอันนาสงสัยวา  
เปนของท่ีไดมาโดยทางโจรกรรมก็ดี หรือวาถาเห็นผูคนลมตาย หรอืมีบาดแผลอันควรสงสัยวาจะ
มี 
ผูอื่นกระทําเอาโดยทุจริต หรือไปกระทําทุจริตตอผูอื่นแลว จึงเกิดเหตุข้ึนก็ดี เหลานี้เปนตน ใหรีบ
นํา 
ความแจงตอกํานันนายตําบลของตน 
  ขอ ๖  ถามีคนจรแปลกหนานอกสํามะโนครัวหมูบานนั้นเขามาอาศัย เปนหนาที่ 
ของผูใหญบานจะตองไตถาม ใหรูจักตัวและรูเหตุการณที่มาอาศัย ถาเห็นวาไมไดมาโดยสุจริตให 
เอาตัวผูนั้นสงกํานันนายตําบลของตน 



   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    

  ขอ ๗  ถาเกิดเหตุจลาจลก็ดี ฆากันตายก็ด ีตีชิงก็ดี ปลนทรัพยก็ดี หรือไฟไหมก็ 
ดี หรือเหตุรายสําคัญอยางใด ๆ ในหมูบานของตน หรือในหมูบานท่ีใกลเคียงอันสมควรจะชวยได  
เปนหนาที่ของผูใหญบานจะตองเรียกลูกบานของตนออกชวยตอสูติดตามจับผูรายเอาของกลาง
คืน 
หรือดับไฟ หรือชวยอยางอ่ืนท่ีสมควรโดยเต็มกําลัง 
  ขอ ๘  ผูใหญบานเห็นลูกบานของตนคนใดแสดงความอาฆาตมาดรายแกผูอื่นก ็
ดี หรือเปนคนจรจัดไมปรากฏการทํามาหาเลี้ยงชีพ และไมสามารถจะช้ีแจงใหเห็นความบริสุทธ์ิ
ของ 
ตนไดก็ด ีผูใหญบานมีอํานาจท่ีจะเรียกลูกบานคนนั้นมาไตถามและวากลาวส่ังสอนถาไมฟงใหเอา 
ตัวสงกํานันจัดการตามความในมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
           *ขอ ๙  ควบคุมดูแลลูกบานใหปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงจะตองพึงกระทําตามกฎหมาย 
หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
          *ขอ ๑๐  ฝกหัดอบรมใหคนไทยรูจักหนาที่และกระทําการในเวลารบ 
          *ขอ ๑๑  ทําการอบรมส่ังสอน หรือชี้แจงขอราชการแกราษฎร ในการนี้ใหเรียก 
ราษฎรมาประชุมไดตามครั้งคราวที่สมควร 
          *ขอ ๑๒  บํารุงและสงเสริมการอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
          *ขอ ๑๓  ตรวจตราและรักษาประโยชนในการอาชีพของราษฎร 
          *ขอ ๑๔  สั่งใหราษฎรชวยเหลือในการสาธารณะประโยชนเพื่อบําบัดปดปอง 
ภยันตรายซึ่งมีมาเปนสาธารณะโดยฉุกเฉินและใหทําการชวยเหลือบรรเทาทุกขราษฎรผูประสบ 
สาธารณะภัย 
          *ขอ ๑๕  จัดการปองกันโรคติดตอหรือโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นใน 
หมูบาน เพ่ือมิใหติดตอลุกลามมากไป 
          *ขอ ๑๖  จัดหมูบานใหเปนระเบียบเรียบรอยและตองดวยสุขลักษณะ 
          *ขอ ๑๗  จัดใหมีการประชุมกรรมการหมูบาน 
          *ขอ ๑๘  ปฏิบัติการตามคําสั่งของกํานัน หรือทางราชการและรายงานเหตุการณ 
ซึ่งเกิดขึ้นในหมูบานใหกํานันทราบ เพื่อใหกํานันรายงานตอคณะกรรมการอําเภอ 
          *ขอ ๑๙  กระทําตนใหเปนตัวอยางแกราษฎรตามที่ทางราชการไดแนะนํา 
          *[มาตรา ๒๗ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ 
ขอ ๑๗ ขอ ๑๘ และ ขอ ๑๙ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๖] 
 
  มาตรา ๒๘  ผูใหญบานมีหนาที่และอํานาจในการที่เกี่ยวดวยความอาญา 
ดังตอไปนี ้คือ 
  ขอ ๑  เมื่อทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมาย เกิดข้ึนหรือสงสัยวาไดเกิดข้ึน 



   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    

ในหมูบานของตน ตองแจงความตอกํานันนายตําบลใหทราบ 
  ขอ ๒  เมื่อทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยวาไดเกิดข้ึน 
ในหมูบานท่ีใกลเคียง ตองแจงความตอผูใหญบานหมูบานนั้นใหทราบ 
  ขอ ๓  เม่ือตรวจพบของกลางท่ีผูท่ีกระทําผิดกฎหมายมีอยูก็ดี หรือส่ิงของท่ี 
สงสัยวาไดมาโดยกระทําผิดกฎหมาย หรือเปนสิ่งของสําหรับใชในการกระทําผิดกฎหมายก็ดี ให
จับ 
ส่ิงของนั้นไวและรีบนําสงตอกํานันนายตําบล 
  ขอ ๔  เม่ือปรากฏวาผูใดกําลังกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยวา  
เปนผูท่ีไดกระทําผิดกฎหมายก็ดี ใหจับตัวผูนั้นไวและรีบนําสงตอกํานันนายตําบล 
  ขอ ๕  ถามีหมายหรือมีคําส่ังตามหนาท่ีราชการ ใหจับผูใดในหมูบานนั้น เปน 
หนาที่ของผูใหญบานที่จะจับผูนั้น และรีบสงตอกํานัน หรอืกรมการอําเภอตามสมควร 
  ขอ ๖  เม่ือเจาพนักงานผูมีหนาท่ีออกหมายส่ังใหคน หรือใหยึด ผูใหญบานตอง 
จัดการใหเปนไปตามหมาย 
 
  มาตรา ๒๘ ทวิ* ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
  (๑) ชวยเหลือผูใหญบานปฏิบัติกิจการตามอํานาจหนาท่ีของผูใหญบานเทาท่ีได 
รับมอบหมายจากผูใหญบานใหกระทํา 
  (๒) เสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษาตอผูใหญบานในกิจการที่ผูใหญบานม ี
อํานาจหนาท่ี 
  ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน 
  (๒) ถารูเห็นหรือทราบวาเหตุการณอันใดเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในหมูบานเกี่ยว 
กับความสงบเรียบรอย ใหนําความแจงตอผูใหญบาน 
  ถาเหตุการณตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในหมูบานใกลเคียง ใหนํา 
ความแจงตอผูใหญบานทองที่นั้นและรายงานใหผูใหญบานของตนทราบ 
  (๓) ถามีคนจรเขามาในหมูบานและสงสัยวาไมไดมาโดยสุจริต ใหนําตัวสง 
ผูใหญบาน 
  (๔) เม่ือมีเหตุรายเกิดข้ึนในหมูบาน ตองระงับเหตุปราบปราม ติดตามจับผูราย 
โดยเต็มกําลัง 
  (๕) เม่ือตรวจพบหรือตามจับไดส่ิงของใดท่ีมีไวเปนความผิดหรือไดใชหรือมีไว 
เพื่อใชในการกระทําความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด ใหรีบนําสงผูใหญบาน 
  (๖) เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูใดไดกระทําความผิดและกําลังจะหลบหนีให 
ควบคุมตัวสงผูใหญบาน 
  (๗) ปฏิบัติตามคําส่ังของผูใหญบาน ซ่ึงส่ังการโดยชอบดวยกฎหมาย 
  *[มาตรา ๒๘ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) 



   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    

พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 
  มาตรา ๒๘ ตร*ี ในหมูบานหนึ่งใหมีคณะกรรมการหมูบานคณะหนึ่ง มีหนาท่ี 
เสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษาตอผูใหญบาน เกี่ยวกับกิจการท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีของ 
ผูใหญบาน 
  คณะกรรมการหมูบานประกอบดวยผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 
เปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง และผูซึ่งราษฎรเลือกตั้งเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒ ิมี 
จํานวนตามท่ีนายอําเภอจะเห็นสมควรแตตองไมนอยกวาสองคน 
  ในการประชุมคณะกรรมการหมูบาน ตองมีกรรมการหมูบานมาประชุมไมนอย 
กวากึ่งจํานวนจึงจะเปนองคประชุมใหผูใหญบานเปนประธาน การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก  
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงอีกเสียงหน่ึง เปนเสียงชี้ขาด 
  กรรมการหมูบานผูทรงวุฒิตองมีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมี 
สิทธิที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานตามมาตรา ๑๒ (๒) ถึง (๑๐) 
  การเลือกตั้งกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ ใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใหญบาน 
เปนผูเลือกโดยใหนายอําเภอเปนประธานพรอมดวยกํานันหรือผูใหญบานในตําบลนั้นอยางนอย 
หน่ึงคน 
  วิธีเลือกจะกระทําโดยลับหรือเปดเผยก็ได 
  เมื่อราษฎรสวนมากที่มาประชุมเลือกผูใดแลว ใหถือวาผูนั้นเปนกรรมการ 
หมูบานผูทรงคุณวุฒิ และใหนายอําเภอออกหนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐาน 
  ในกรณีผูรับเลือกมีคะแนนเสียงเทากัน ใหจับสลาก 
  กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละหาป 
  นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตองออก 
จากตําแหนงเพราะเสียสัญชาติไทยหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ (๓) ถึง (๑๐) หรือเพราะ
เหตุ 
เชนเดียวกับที่ผูใหญบานตองออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๒) ถึง (๘) 
  ถาตําแหนงกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิวางลง ใหมีการเลือกต้ังข้ึนแทนให 
เต็มตําแหนงท่ีวาง และใหอยูในตําแหนงตามวาระของผูซ่ึงตนแทน 
  การเลือกตั้งกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหกระทํา 
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางถาตําแหนงวางลงกอนถึงกําหนดออกตามวาระไมเกิน 
หนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมเลือกต้ังข้ึนแทนก็ได 
  *[มาตรา ๒๘ ตร ีแกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 
  มาตรา ๒๘ จัตวา* ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย  
ใหผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบใชอาวุธปนของทางราชการได 



   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    

  การเก็บรักษาและการใชอาวุธปนใหเปนไปตามขอบังคับของกระทรวง 
มหาดไทย 
  *[มาตรา ๒๘ จัตวา  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 
๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 
           หมวดท่ี ๔ 
         วาดวยลักษณะปกครองตําบล 
 
             ตอน ๑ 
          การตั้งตําบล 
           -------  
 
  มาตรา ๒๙  หลายหมูบานรวมกันราว ๒๐ หมูบาน ใหจัดเปนตําบล ๑ และ 
เม่ือสมุหเทศาภิบาลเห็นชอบดวยแลว ใหผูวาราชการเมืองกําหนดหมายเขตตําบลนั้นใหทราบได  
โดยชัดวาเพียงใดทุกดาน ถาท่ีหมายเขตไมมีลําหวย, หนอง,คลอง, บึง, บาง หรือส่ิงใดเปนสําคัญ  
ก็ใหจัดใหมีหลักปกหมายเขตไวเปนสําคัญ 
 
  มาตรา ๒๙ ทวิ* ในตําบลหนึ่งใหมีกํานันคนหนึ่ง มีอํานาจหนาท่ีปกครอง 
ราษฎรที่อยูในเขตตําบลนั้น กํานันจะไดรับเงินเดือนแตมิใชจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน 
  ในตําบลหนึ่งใหมีคณะกรรมการตําบลคณะหนึ่ง มีหนาที่เสนอขอแนะนําและ 
ใหคําปรึกษาตอกํานัน เกี่ยวกับกิจการท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีของกํานัน 
  คณะกรรมการตําบลประกอบดวยกํานันทองที่ ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบล 
และแพทยประจําตําบล เปนกรรมการตําบลโดยตําแหนง และครูประชาบาลในตําบลหนึ่งคน  
กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิหมูบานละหนึ่งคน เปนกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิ โดยนายอําเภอ 
เปนผูคัดเลือกแลวรายงานไปยังผูวาราชการจังหวัด เพ่ือออกหนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐานและ 
ใหถือวาผูนั้นเปนกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิตั้งแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดออกหนังสือสําคัญ 
  กรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละหาป 
  นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิตองออก 
จากตําแหนงเพราะพนจากตําแหนงครูประชาบาลหรือกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 
  ถาตําแหนงกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิวางลง ใหมีการคัดเลือกข้ึนแทนใหเต็ม 
ตําแหนงท่ีวางและใหอยูในตําแหนงตามวาระของผูซ่ึงตนแทน 
  การคัดเลือกกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหกระทํา 
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวาง ถาตําแหนงนั้นวางลงกอนถึงกําหนดออกตามวาระไม 



   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    

เกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมคัดเลือกขึ้นแทนก็ได 
  *[มาตรา ๒๙ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 
  มาตรา ๒๙ ตร*ี ในการประชุมคณะกรรมการตําบลตองมีกรรมการตําบลมา 
ประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวน จึงจะเปนองคประชุม ใหกํานันเปนประธาน การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือ 
เสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
  *[มาตรา ๒๙ ตร ีแกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 
              ตอน ๒ 
              การตั้งกํานันและกํานันออกจากตําแหนง 
            -------- 
 
  มาตรา ๓๐* ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกกํานัน โดยรับสมัครจาก 
ผูใหญบานในตําบลนั้น ผูมีสิทธิเลือกกํานันตองมีคุณสมบัติและไมอยูในลักษณะตองหาม 
ตามมาตรา ๑๑ 
  เม่ือราษฎรท่ีมาลงคะแนนเสียงสวนมากเลือกผูใดแลว ใหถือวาผูนั้น 
เปนกํานันและใหนายอําเภอรายงานไปยังผูวาราชการจังหวัด เพ่ือออกหนังสือสําคัญใหไว 
เปนหลักฐาน 
  ในกรณีที่ผูไดรับเลือกมีคะแนนเสียงเทากัน ใหจับฉลาก 
  วิธีเลือกกํานัน ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  *[มาตรา ๓๐ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๔ ลงวันท่ี ๑๓  
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๓๑* กํานันตองออกจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  (๑) เมื่อตองออกจากผูใหญบาน 
  (๒) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
  (๓) ยุบตําบลที่ปกครอง 
  (๔) เมื่อขาหลวงประจําจังหวัดสั่งใหออกจากตําแหนงเพราะพิจารณาเห็นวา 
บกพรองในทางความประพฤต ิหรือความสามารถไมพอแกตําแหนง 
  (๕)  ตองถูกปลดหรือไลออกจากตําแหนง 
  การออกจากตําแหนงกํานันนั้นใหออกจากตําแหนงผูใหญบานดวย เวนแต 
การออกตาม (๒) (๓) และ (๔)  ไมตองออกจากตําแหนงผูใหญบาน 
  *[มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๒) 



   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    

พุทธศักราช ๒๔๘๖]   
 
  มาตรา ๓๒* ถาตําแหนงกํานันวางลง ใหเลือกกํานันข้ึนใหมภายใน 
กําหนดหกสิบวันนับแตวันท่ีนายอําเภอไดทราบการวางนั้น การเลือกกํานันใหนําความใน 
มาตรา ๓๐ มาใชบังคับ 
  *[มาตรา ๓๒ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๔ ลงวันท่ี ๑๓  
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๓๓  ถากํานันทําการในหนาท่ีไมได ในชั่วคราวเวลาใด เชนไปทางไกล 
เปนตน ใหมอบอํานาจและหนาท่ีไวแกผูใหญบานคนใดคนหนึ่ง ซ่ึงอยูในตําบลเดียวกันใหทําการ 
แทน และใหผูแทนนี้มีอํานาจเต็มท่ีในตําแหนงกํานัน แตการที่กํานันจะมอบหมายหนาที่ใหแก 
ผูใหญบานทําการแทนเชนนี ้ใหบอกผูใหญบานทั้งหลายในตําบลเดียวกันและบอกกรมการอําเภอ 
ใหทราบไวดวย 
 
            ตอน ๓ 
         หนาท่ีและอํานาจของกํานัน 
           -------  
 
  มาตรา ๓๔  บรรดาการที่จะตรวจตรารักษาความปกติเรียบรอยในตําบล คือ  
การที่จะวากลาวราษฎรในตําบลนั้น ใหประพฤติตามพระราชกําหนดกฎหมายก็ดี หรือการที่จะ 
ปองกันภยันตรายและรักษาความสุขสําราญของราษฎรในตําบลนั้นก็ดี หรือการที่จะรับกิจสุขทุกข 
ของราษฎรในตําบลนั้นขึ้นรองเรียนตอผูวาราชการเมือง กรมการอําเภอ และจะรับขอราชการมา 
ประกาศแกราษฎรในตําบลนั้นก็ดี หรือท่ีจะจัดการตามพระราชกําหนด กฎหมาย เชนการตรวจ
และ 
นําเก็บภาษีอากรในตําบลนั้นก็ดี การทั้งนี้อยูในหนาที่ของกํานันผูเปนนายตําบล ผูใหญบานทั้งปวง 
ในตําบลนั้น และแพทยประจําตําบลจะตองชวยกันเอาเปนธุระจัดการใหเรียบรอยไดตามสมควร
แก 
หนาท่ี 
 
  มาตรา ๓๔ ทวิ* นอกจากอํานาจหนาท่ีท่ีกลาวโดยเฉพาะใหเปนอํานาจ 
หนาที่ของกํานัน ใหกํานันมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูใหญบานดวย  
  *[มาตรา ๓๔ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 
๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๖]   



   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    

   
  มาตรา ๓๕  กํานันมีหนาที่และอํานาจในการที่เกี่ยวดวยความอาญา ดังตอไปนี ้
คือ 
  ขอ ๑  เมื่อทราบขาววา มีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยวาไดเกิดข้ึน 
ในตําบลของตน ตองแจงความตอกรมการอําเภอใหทราบ 
  ขอ ๒  เมื่อทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยวาไดเกิดข้ึน 
ในตําบลท่ีใกลเคียงตองแจงความตอกํานันนายตําบลนั้นใหทราบ 
  ขอ ๓  เมื่อปรากฏวา ผูใดกําลังจะกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยวา 
เปนผูท่ีไดกระทําผิดกฎหมายก็ดี ใหจับผูนั้นไว และรีบนําสงตอกรมการอําเภอ 
  ขอ ๔  ถามีหมายหรือมีคําสั่งตามหนาที่ราชการใหจับผูใดในตําบลนั้น เปน 
หนาที่ของกํานันที่จะจับผูนั้นแลวรีบสงตอกรมการอําเภอตามสมควร 
  ขอ ๕  เม่ือเจาพนักงานผูมีหนาท่ีออกหมายส่ังใหคนหรือใหยึด กํานันตอง 
จัดการใหเปนไปตามหมาย 
  ขอ ๖  ถามีผูมาขออายัติตัวคนหรือสิ่งของก็ดีหรือผูตองโจรกรรม จะทํากฎหมาย 
ตราสิน หรือมีผูจะขอชันสูตรบาดแผลก็ดี ทั้งนี้ใหกํานันสืบสวนฟงขอความแลวรีบนําตัวขอและ 
ผูตองอายัติ และทรัพยสิ่งของบรรดาที่จะพาไปดวยนั้นไปยังกรมการอําเภอ ถาส่ิงของอยางใดจะ
พา 
ไปไมได ก็ใหกํานันชันสูตรใหรูเห็น แลวนําความไปแจงตอกรมการอําเภอในขณะนั้น 
 
  มาตรา ๓๖  ถากํานันรูเห็นเหตุทุกขรอนของราษฎร หรือการแปลกประหลาด 
เกิดขึ้นในตําบลตองรีบรายงานตอกรมการอําเภอใหทราบ 
 
  มาตรา ๓๗  ถาเกิดจลาจลก็ดี ฆากันตายก็ด ีชิงทรัพยก็ดี ปลนทรัพยก็ดี ไฟไหม 
ก็ดี หรือเหตุรายสําคัญอยางใด ๆ ในตําบลของตน หรือในตําบลท่ีใกลเคียงอันสมควรจะชวยไดก็
ดี  
หรือมีผูรายแตที่อื่นมามั่วสุมในตําบลนั้นก็ด ีหรือมีเหตุควรสงสัยวาลูกบานในตําบลนั้น บางคนจะ 
เกี่ยวของเปนโจรผูรายก็ด ีเปนหนาที่ของกํานันจะตองเรียกผูใหญบานและลูกบานในตําบลออก
ชวย 
ตอสูติดตามจับผูรายหรือติดตามเอาของกลางคืน หรือดับไฟ หรือชวยอยางอื่นตามควรแกการ
โดย 
เต็มกําลัง 
 
  มาตรา ๓๘  ใหกํานันดูแลคนเดินทาง ซ่ึงไมมีเหตุควรสงสัยวาจะเปนผูราย ใหได 
มีท่ีพักตามควร 



   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    

 
  มาตรา ๓๙  ถาผูเดินทางดวยราชการจะตองการคนนําทาง หรือขาดแคลน 
พาหนะเสบียงอาหารลงในระหวางทาง และจะรองขอตอกํานันใหชวยสงเคราะห กํานันตองชวย 
จัดหาใหตามท่ีจะทําได ถาหากวาการที่จะชวยเหลือนั้นจะตองออกราคาคาจางเพียงใด ใหกํานัน 
เรียกเอาแกผูเดินทางนั้น 
 
  มาตรา ๔๐  กํานันตองตรวจจัดการรักษาสิ่งซึ่งเปนสาธารณประโยชนอันอยูใน 
ตําบลนั้น เชน สระน้ํา ศาลาอาศัย ท่ีเล้ียงปศุสัตว เปนตน 
 
  มาตรา ๔๑  กํานันตองรักษาบัญชีสํามะโนครัว และทะเบียนบัญชีของรัฐบาลใน 
ตําบลนั้น และคอยแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองกับบัญชีของผูใหญบาน 
 
  มาตรา ๔๒  กํานันตองทําบัญชีสิ่งของ ซึ่งตองภาษีอากรในแขวงนั้นยื่นตอ 
กรมการอําเภอและนําราษฎรไปเสียภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีอากร 
 
  มาตรา ๔๓  กํานันกระทําการตามหนาที่จะเรียกผูใดมาหารือใหชวยก็ได 
 
  มาตรา ๔๔  ในตําบล ๑  ใหมีสารวัตรสําหรับเปนผูชวยและรับใชสอยของกํานัน  
๒ คน ผูที่จะเปนสารวัตรนี้แลวแตกํานันจะขอรองใหผูใดเปน แตตองไดรับความเห็นชอบของผูวา 
ราชการเมืองดวยจึงเปนได และกํานันมีอํานาจเปล่ียนสารวัตรได 
 
             ตอน ๔ 
              แพทยประจําตําบล การตั้งและหนาที่ 
           ---------  
  มาตรา ๔๕  ในตําบล ๑ ใหกํานันและผูใหญบานประชุมพรอมกันเลือกผูที่ม ี
ความรูในวิชาแพทย เปนแพทยประจําตําบลคน ๑ สําหรับจัดการปองกันความไขเจ็บของราษฎร
ใน 
ตําบลนั้น 
 
  มาตรา ๔๖* การแตงตั้งแพทยประจําตําบล ใหขาหลวงประจําจังหวัดแตงต้ัง 
จากบุคคลผูมีสัญชาติไทย และตองแตงต้ังจากผูท่ีมีถ่ินท่ีอยูในตําบลน้ัน เวนแตผูที่เปนแพทย
ประจํา 
ตําบลท่ีใกลเคียงกันอยูแลว และยอมกระทําการรวมเปนสองตําบล ถาขาหลวงประจําจังหวัดเห็น 
สมควรก็แตงต้ังได 



   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    

  *[มาตรา ๔๖ แกัไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๖] 
 
  มาตรา ๔๗  เหตุที่แพทยประจําตําบลจะตองออกจากตําแหนงนั้น เหมือนกับ 
เหตุที่กํานันจะตองออกจากตําแหนงทุกประการ 
 
  มาตรา ๔๘  แพทยประจําตําบล มีหนาท่ีดังกลาวตอไปน้ี คือ 
  ขอ ๑  ที่จะชวยกํานันผูใหญบานคิดอานและจัดการรักษาความสงบเรียบรอยใน 
ตําบล  ดังกลาวไวในมาตรา ๓๖ และ ๕๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
  ขอ ๒  ที่จะคอยสังเกตตรวจตราความไขเจ็บที่เกิดขึ้นแกราษฎรในตําบลนั้น และ 
ตําบลท่ีใกลเคียง ถาเกิดโรคภัยรายแรงเชนอหิวาตกโรคก็ด ีกาฬโรคก็ดี ไขทรพิษก็ด ีตองคิดปอง
กัน  
ดวยแนะนํากํานันผูใหญบานใหสั่งราษฎรใหจัดการปองกันโรคเชนทําความสะอาดเปนตน และ 
แพทยประจําตําบลตองเที่ยวตรวจตราชี้แจงแกราษฎรดวย 
  ขอ ๓  การปองกันโรคภัยในตําบลนั้น เชน ปลูกทรพิศม ปองกันไขทรพิษก็ด ี 
ที่จะมียาแกโรคไวสําหรับตําบลก็ด ีดูแลอยาใหในตําบลนั้นมีสิ่งโสโครกอันเปนเชื้อโรคก็ดี การ
เหลา 
นี้อยูในหนาที่แพทยประจําตําบล ๆ จะตองคิดอานกับแพทยประจําเมือง และกํานันผูใหญบานใน 
ตําบลนั้นใหสําเร็จตลอดไป 
  ขอ ๔  ถาโรคภัยรายกาจ เชน อหิวาตกโรค กาฬโรค ไขทรพิษ โรคระบาด 
ปศุสัตว เกิดขึ้นในตําบลนั้น แพทยประจําตําบลตองรีบรายงานยังกรมการอําเภอ ใหทราบโดยทัน
ที  
และตอไปเนือง ๆ จนกวาจะสงบโรค 
 
  มาตรา ๔๙  แพทยประจําตําบลมีสังกัดขึ้นอยูในแพทยประจําเมือง แพทย 
ประจําเมืองมีหนาที่จะตองตรวจตราแนะนําการงานในหนาที่แพทยประจําตําบลในเมืองนั้นทั่วไป 
 
                ตอน ๕* 
             การประชุมกํานัน ผูใหญบาน กรรมการตําบล กรรมการหมูบาน 
                  แพทยประจําตําบล และวินัยของกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล 
                  และผูชวยผูใหญบาน 
      __________  
 
  *[ตอน ๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) 



   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] 
 
  มาตรา ๕๐  เมื่อกํานันเห็นวามีการอันใดเนื่องในการรักษาความปกติเรียบรอย 
ในตําบลสมควรจะปรึกษาหารือกันในระหวางกํานันผูใหญบานท้ังปวง และแพทยประจําตําบล  
กํานันก็มีอํานาจท่ีจะเรียกมาประชุมปรึกษาหารือกัน และใหเอาเสียงท่ีเห็นพรอมกันโดยมากเปนท่ี 
ชี้ขาดตกลงในการที่ปรึกษาหารือกันนั้น 
 
  มาตรา ๕๑* ใหกํานันเรียกผูใหญบานและแพทยประจําตําบลมาประชุมเพื่อ 
ปรึกษาหารือการที่จะรักษาหนาที่ในตําบลใหเรียบรอย ไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง 
  ใหผูใหญบานเรียกประชุมคณะกรรมการหมูบานตามครั้งคราวที่เห็นสมควร 
หรือเมื่อกรรมการมีจํานวนไมนอยกวากึ่งรองขอใหมีการประชุม แตเมื่อรวมปหนึ่งจะตองมีการ 
ประชุมไมนอยกวาหกครั้ง 
  ใหกํานันเรียกประชุมคณะกรรมการตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง 
  *[มาตรา ๕๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๖] 
 
  มาตรา ๕๒  ถามีเหตุสงสัยวาผูใดในตําบลน้ัน แสดงความอาฆาตมาดราย 
แกผูอื่นก็ดี หรือเปนคนจรจัดไมปรากฏการทํามาหาเลี้ยงชีพ และไมสามารถจะชี้แจงความบริสุทธิ ์
ของตนไดก็ดี ใหกํานันเรียกประชุมผูใหญบานสืบสวน ถามีหลักฐานควรเชื่อวาเปนความจริง ก็ให 
เอาตัวผูนั้นสงกรมการอําเภอไปฟองรองเอาโทษตามมาตรา ๓๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
 
  มาตรา ๕๓  เม่ือมีผูใหญบานนําคนจรแปลกหนานอกสํามะโนครัวตําบลมาสง 
กํานันตามความในมาตรา ๒๗ ขอ ๖ ใหกํานันปรึกษาหารือกับผูใหญบาน เม่ือเห็นสมควรจะขับไล 
คนผูนั้นออกไปเสียจากทองที่ตําบลนั้นก็ได 
 
  มาตรา ๕๔  ถาลูกบานผูใดไปตั้งทับกระทอมหรือเรือนโรงอยูในที่เปลี่ยวใน 
ตําบลนั้น ซึ่งนากลัวจะเปนอันตรายดวยโจรผูรายหรือนาสงสัยวาจะเปนสํานักโจรผูราย การอยางนี ้
ใหกํานันกับผูใหญบานในตําบลนั้นประชุมปรึกษากันด ูเมื่อเห็นเปนการสมควรแลวจะบังคับให 
ลูกบานคนนั้นยายเขามาอยูเสียในหมูบานราษฎรก็ได และใหนําความแจงตอกรมการอําเภอดวย 
 
  มาตรา ๕๕  ถาราษฎรคนใดทิ้งใหบานเรือนชํารุดรุงรัง หรือปลอยใหโสโครก 
โสมมอาจจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกผูอยูในท่ีน้ันหรือผูท่ีอยูใกลเคียงกัน หรือผูท่ีไปมา หรือให
เกิด 
อัคคีภัยหรือโรคภัย ใหกํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบลปรึกษากัน ถาเห็นควรจะบังคับให 



   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    

ผูท่ีอยูในท่ีน้ันแกไขเสียใหดี ก็บังคับได ถาผูนั้นไมทําตามบังคับ  ก็ใหกํานันนําความรองเรียนตอ 
กรมการอําเภอ 
 
  มาตรา ๕๖  ในเวลาใดจะมีอันตรายแกการทํามาหากินของลูกบานในตําบลนั้น  
เชน มีเหตุโรคภัยไขเจ็บติดตอเกิดข้ึน หรือน้ํามากหรือน้ํานอยเกินไปเปนตน ใหกํานันผูใหญบาน 
และแพทยประจําตําบลปรึกษาหารือกันในการที่จะปองกันแกไขเยียวยาภยันตรายดวยอาการที ่
แนะนําลูกบานใหทําอยางใด หรือลงแรงชวยกันไดประการใด กํานันมีอํานาจท่ีจะบังคับการนั้นได  
ถาเห็นเปนการเหลือกําลังใหรองเรียนตอกรมการอําเภอ และผูวาราชการเมืองขอกําลังรัฐบาลชวย 
 
  มาตรา ๕๗  ในการที่จะสํารวจสํามะโนครัวและทะเบียนบัญชีตาง ๆ เพื่อ 
ประโยชนในราชการ เชนการที่จะสํารวจสํามะโนครัวและทําบัญชีไรนา และส่ิงของตองพิกัดภาษี 
อากรในตําบลนั้น กํานันจะเรียกผูใหญบานทั้งปวงประชุมตรวจทําบัญชีใหถูกตอง และใหลงช่ือ 
พรอมกันเปนพยานในบัญชีที่จะยื่นตอเจาพนักงานก็ได 
 
  มาตรา ๕๘  ในการท่ีจะทํารายงานประจําหรือรายงานจรอยางใด ๆ ย่ืนตอ 
กรมการอําเภอ กํานันจะเรียกประชุมผูใหญบานและแพทยประจําตําบลในตําบลนั้นพรอมกัน
ตรวจ 
สอบกอน และจะใหลงชื่อเปนพยานในรายงานนั้นก็ได 
 
  มาตรา ๕๙  ในเวลาที่ผูวาราชการเมือง หรือกรมการอําเภอ มีหมายใหประกาศ 
ขอราชการอันใดแกราษฎร กํานันจะเรียกประชุมผูใหญบานในตําบลนั้นพรอมกันชี้แจงใหเปนที่
เขา 
ใจขอราชการอันนั้นแลวใหรับขอราชการไปประกาศแกราษฎรอีกชั้นหนึ่งก็ได 
 
  มาตรา ๖๐  ในเวลาใดมีการนักขัตฤกษ หรือประชุมชนเปนการใหญในตําบลนั้น  
กํานันจะเรียกผูใหญบานและแพทยประจําตําบลพรอมกันมาชวยพิทักษรักษาความเรียบรอยในที ่
อันนั้น ถาและเห็นเปนการจําเปนแลว จะขอแรงราษฎรมาชวยดวยก็ได 
 
  มาตรา ๖๑  เวลาขาราชการผูใหญหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงมาตรวจราชการ 
ในทองท่ี กํานันจะเรียกผูใหญบานและแพทยในตําบลประชุมพรอมกันเพื่อแจงขอราชการ หรอื 
ฟงราชการก็ได 
   
  มาตรา ๖๑ ทวิ* กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลตองรักษาวินัย 
โดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนใหถือวาผูนั้นกระทําผิดตองไดรับโทษ 



   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    

  วินัยและโทษผิดวินัยใหใชกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดย 
อนุโลม 
  อํานาจการลงโทษ กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลใหเปนไปดังนี้ 
  (๑) กํานันมีอํานาจลงโทษภาคทัณฑผูใหญบาน 
  (๒) นายอําเภอมีอํานาจลงโทษกํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลดังนี้ 
        (ก) ลดอันดับเงินเดือนไมเกินหนึ่งอันดับ 
        (ข) ตัดเงินเดือน โดยเทียบในฐานะเปนผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนาแผนกกับ 
ผูกระทําผิดชั้นเสมียนพนักงาน ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
        (ค) ลงโทษภาคทัณฑ 
  เมื่อกํานันผูใหญบานคนใดถูกฟองในคดีอาญา เวนแตคดีความผิดในลักษณะ 
ฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือมีกรณีที่ตองหาวาทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ถูกสอบสวนเพื่อไลออกหรือปลดออก ถานายอําเภอเห็นวาจะคงใหอยูในตําแหนงจะเปนการเสีย 
หายแกราชการจะสั่งใหพักหนาที่ก็ได แลวรายงานใหขาหลวงประจําจังหวัดทราบการสั่งใหกลับเขา 
รับหนาที่ตลอดถึงการวินิจฉัยวาจะควรจายเงินเดือนระหวางพักใหเพียงใดหรือไม ใหขาหลวง 
ประจําจังหวัดเปนผูพิจารณาสั่ง อนุโลมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (๓) ขาหลวงประจําจังหวัดมีอํานาจลงโทษ กํานันผูใหญบานและแพทยประจํา 
ตําบลในทุกสถาน ในกรณีการลดอันดับและตัดเงินเดือน ใหเทียบขาหลวงประจําจังหวัดในฐานะ 
เปนผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนากอง และกํานันผูใหญบานแพทยประจําตําบลเปนชั้นเสมียนพนักงาน 
ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  โดยเฉพาะโทษปลด หรือไลออก ถากํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบล 
ผูถูกลงโทษเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม ก็มีสิทธ์ิรองทุกขตอกระทรวงมหาดไทย 
  การรองทุกขใหทําคํารองลงลายมือชื่อยื่นตอนายอําเภอภายในกําหนดสิบหาวัน 
นับแตวันไดทราบคําส่ังการลงโทษเพื่อนายอําเภอจักไดเสนอตอไปยังขาหลวงประจําจังหวัดและ 
กระทรวงมหาดไทยตามลําดับ ภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันไดรับคํารองทุกข พรอมดวยคํา 
ชี้แจง ถาจะพึงมี ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งใหยกคํารองทุกขหรือเพิกถอนคําสั่งการลงโทษ 
หรือลดโทษ  
  *[มาตรา ๖๑ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 
๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๖] 
 
   มาตรา ๖๑ ตร*ี ใหนําความในมาตรา ๖๑ ทวิ เฉพาะที่เกี่ยวกับผูใหญบาน 
มาใชบังคับแกผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบโดยอนุโลม 
  *[มาตรา ๖๑ ตร ีเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๐] 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

              หมวดท่ี ๕ 
                    วาดวยลักษณะปกครองอําเภอ  
 
                ตอน ๑ 
             การตั้งอําเภอและกิ่งอําเภอ 
          ------------  
 
  มาตรา ๖๒  ทองท่ีหลายตําบลอันสมควรอยูในความปกครองอันเดียวกันได  
ใหจัดเปนอําเภอ ๑ 
 
  มาตรา ๖๓  ลักษณะการตั้งอําเภอ ใหสมุหเทศาภิบาลจัดการดังนี้ คือ 
  ขอ ๑  ใหกําหนดเขตทองท่ีอําเภอ มีเครื่องหมายและจรดเขตอําเภออื่นทุกดาน  
อยาใหมีท่ีวางเปลาอยูนอกเขตอําเภอ 
  ขอ ๒  ใหกําหนดจํานวนตําบลที่รวมเขาเปนอําเภอและใหกําหนดเขตตําบลให 
ตรงกับเขตอําเภอ ถามีท่ีวางเปลา เชน ทุงหรือปาเปนตนอยูใกลเคียงทองท่ีอําเภอใด หรอืจะตรวจ 
ตราปกครองไดสะดวกจากอําเภอใด ก็ใหสมุหเทศาภิบาลกําหนดที่วางนั้นเปนที่ฝากในอําเภอนั้น 
  ขอ ๓  ใหกําหนดที่ตั้งที่วาการอําเภอใหอยูในที่ซึ่งจะทําการปกครองราษฎรใน 
อําเภอนั้นไดสะดวก 
  ขอ ๔  ใหสมุหเทศาภิบาลบอกขอกําหนดเหลาน้ีเขามายังเสนาบดีในเวลา 
ท่ีจะจัดต้ังอําเภอใหม เม่ือไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว จึงประกาศตั้งอําเภอได 
 
  มาตรา ๖๔  อําเภอใดทองท่ีกวางขวางกรมการอําเภอจะไปตรวจตราให 
ตลอดทองท่ีไดโดยยาก แตหากในทองที่นั้นผูคนไมมากมายพอแกจะตั้งขึ้นเปนอําเภอ ๑ ตางหาก 
ก็ดี หรือในทองที่อําเภอใดมีที่ประชุมชนมากอยูหางไกลจากที่วาการอําเภอ กรมการอําเภอจะไป 
ตรวจการไมไดดังสมควร แตจะตั้งที่ประชุมแหงนั้นขึ้นเปนอําเภอตางหาก ทองท่ีจะเล็กไปก็ดี ถา 
ความขัดของในการปกครองมีขึ้นอยางใดดังวามานี้ จะแบงทองที่นั้นออกเปนกิ่งอําเภอเพื่อให 
สะดวกแกการปกครองก็ได ใหพึงเขาใจวาการที่ตั้งกิ่งอําเภอนั้น ใหตั้งตอเม่ือมีความจําเปนในการ 
ปกครอง อําเภอ ๑ จะมีก่ิงอําเภอเดียวหรือหลายก่ิงอําเภอก็ได 
 
  มาตรา ๖๕  การจัดตั้งกิ่งอําเภอใด ก็เสมอตั้งที่วาการอําเภอนั้นเองขึ้นอีกแหง ๑  
เพื่อความสะดวกแกการปกครอง การที่จะกําหนดจะตองกําหนดแตวาตําบลใด ๆ บาง ที่จะตอง
อยู 
ในปกครองของกิ่งอําเภอ เมื่อสมุหเทศาภิบาลไดรับอนุญาตของเสนาบดีแลว ก็จัดต้ังก่ิงอําเภอได 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

              ตอน ๒ 
            การจัดตั้งกรมการอําเภอ 
           ---------  
 
  มาตรา ๖๖  อําเภอ ๑ ใหมีพนักงานปกครองคณะ ๑ เรียกรวมกันวา กรมการ 
อําเภอ ๆ แยกเปนรายตําแหนง ดังน้ี คือ 
  (๑) นายอําเภอ หรือถาเปนตําแหนงพิเศษ เรียกวาผูวาราชการอําเภอ เปน 
หัวหนาการปกครองท่ัวไปในอําเภอ และขึ้นตรงตอผูวาราชการเมือง มีอําเภอละคน ๑ 
  (๒) ปลัดอําเภอเปนผูชวยและผูแทนนายอําเภออยูในบังคับนายอําเภอ อําเภอ  
๑ มีจํานวนปลัดอําเภอมากนอยตามสมควรแกราชการ 
  (๓) สมุหบัญชีอําเภอ คือ ขาราชการมีสังกัดในกรมสรรพากรมีหนาที่เปนผูชวย 
นายอําเภอในการเก็บภาษีอากรและผลประโยชนแผนดินอยูในบังคับนายอําเภอ 
 
  มาตรา ๖๗  นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สมุหบัญชีซึ่งรวมเรียกกันวากรมการอําเภอ 
นี ้แมมีตําแหนงตางกันยอมมีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกันในการที่จะใหการปกครองอําเภอ 
นั้นเรียบรอย และเม่ือตําแหนงใดการมากเหลือมือ หรือวาวางพนักงานกรมการอําเภอ แมอยูใน 
ตําแหนงอื่น ตองชวยและตองทําแทนกัน จะถือวาเปนพนักงานตางกันนั้นไมได 
 
  มาตรา ๖๘  นายอําเภอมีอํานาจในสวนธุรการฝายพลเรือนเหนือขาราชการ 
ทุกแผนกที่ประจํารักษาราชการในอําเภอนั้น อํานาจท่ีวานี้ไมมีแกอําเภอท่ีตั้งท่ีวาการเมือง หรือท่ี
วา 
การมณฑล 
 
  มาตรา ๖๙* ในอําเภอหนึ่ง นอกจากมีกรมการอําเภอใหมีตําแหนงเสมียน 
พนักงานอยูในบังคับบัญชากรมการอําเภออีกมากนอยตามสมควรแกราชการ กับมีปลัดอําเภอ 
ประจําตําบลซ่ึงมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือกํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบลในตําบลนั้น 
  ปลัดอําเภอประจําตําบลมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับกรมการอําเภอซึ่งมีอยู 
ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี แตรับผิดชอบในกิจการเฉพาะตําบลที่ตนมีหนาที่ 
ประจําอยู 
  *[มาตรา ๖๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๖] 
 
  มาตรา ๗๐  พนักงานปกครองกิ่งอําเภอ จะมีกรมการอําเภอรองแตนายอําเภอ 
ตําแหนงใดอยูประจําการ และจะมีเสมียนพนักงานอยูประจําทําการที่กิ่งอําเภอเทาใด ท้ังน้ีแลวแต 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จะสมควรแกราชการ แตผูที่เปนใหญอยูประจําทําการที่กิ่งอําเภอตองอยูในบังคับนายอําเภอ และ 
ทําการในหนาท่ีในเวลาท่ีนายอําเภอมิไดมาอยูท่ีกิ่งอําเภอเหมือนเปนผูแทนนายอําเภอฉนั้น 
 
  มาตรา ๗๑  อําเภอใดมีกิ่งอําเภอ การอยางใดจะแยกเปนสวนไปสําหรับ 
กิ่งอําเภอ และการอยางใดควรรวมทําแตในที่วาการอําเภอแหงเดียว ทั้งนี้ผูวาราชการเมืองมี
อํานาจ 
ท่ีจะกําหนดไดโดยอนุมัติของสมุหเทศาภิบาล 
 
  มาตรา ๗๒  การเลือกตั้งยายถอนนายอําเภอ ใหสมุหเทศาภิบาลมีอํานาจท่ีจะ 
กระทําได โดยอนุมัติของเสนาบดี 
 
  มาตรา ๗๓  การเลือกตั้งยายถอนปลัดอําเภอสมุหบัญชีอําเภอ ใหผูวาราชการ 
เมืองมีอํานาจท่ีจะทําได โดยอนุมัติของสมุหเทศาภิบาล สมุหเทศาภิบาลตองบอกเขามายัง
เสนาบดี 
ใหทราบจงดวยทุกคราว 
 
  มาตรา ๗๔  การเลือกตั้งยายถอนเสมียนพนักงานในอําเภอ ใหผูวาราชการ 
เมืองมีอํานาจท่ีจะทําได ตองบอกใหสมุหเทศาภิบาลทราบดวยจงทุกคราว 
 
  มาตรา ๗๕  เวลาตําแหนงปลัดอําเภอ หรือสมุหบัญชีอําเภอวาง ใหนายอําเภอ 
มีอํานาจท่ีจะจัดผูหนึ่งผูใดในขณะกรมการอําเภอ หรือเสมียนพนักงานคนหนึ่งคนใดเขาทําการใน 
ตําแหนงนั้น ๆ ไดชั่วคราว แตตองรีบบอกไปยังผูวาราชการเมือง และใหผูนั้นทําการในตําแหนง
นั้น 
ไปกวาจะไดรับคําสั่งจากพนักงานผูใหญใหเปนประการใด 
  เวลาตําแหนงเสมียนพนักงานในอําเภอวาง ใหนายอําเภอมีอํานาจท่ีจะจัดคน 
เขาทําการในตําแหนงนั้น ๆ ไดชั่วคราว แตตองบอกขออนุมัติของผูวาราชการเมืองภายในเดือน ๑  
แลวแตผูวาราชการเมืองจะตั้งผูนั้นหรือผูอื่นใหเปนแทนในตําแหนงที่วาง 
 
  มาตรา ๗๖  บรรดาขาราชการซึ่งมีสังกัดทําราชการอยูในที่วาการอําเภอ  
นายอําเภอมีอํานาจท่ีจะใหลาไดคราวละไมเกิน ๑๕ วัน 
 
  มาตรา ๗๗  ถาและผูใดมีเหตุอันนายอําเภอเห็นวาจะใหทําราชการอยู 
ในตําแหนงจะเสียราชการ นายอําเภอจะใหผูนั้นพักราชการเสียชั่วคราวก็ได แตในการท่ีส่ังใหพัก 
ราชการนี ้ตองบอกใหผูวาราชการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน คําตัดสินเปนเด็ดขาดในเรื่องนั้นให



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เปน 
หนาที่ของผูมีอํานาจที่จะตั้งตําแหนงที่เกิดเหตุนั้น 
 
  มาตรา ๗๘  ใหมีดวงตราประจําตําแหนงนายอําเภอ และดวงตราสําหรับนาย 
กิ่งอําเภอ สําหรับประทับกํากับลายมือที่ลงชื่อในหนังสือสําคัญตาง ๆ บรรดาหนังสือท่ีทําในนาม 
และหนาที่กรมการอําเภอ หามมิใหใชตราอื่นประทับ และตราประจําตําแหนงนี้ในเวลาผูใดทําการ 
แทนหรือรั้งตําแหนงนั้นก็ใหใชได 
 
  มาตรา ๗๙  ในเวลาตําแหนงนายอําเภอวางก็ด ีหรือนายอําเภอจะทําการใน 
หนาที่ไมไดชั่วคราวก็ดี ถาและสมุหเทศาภิบาลหรือผูวาราชการเมืองมิไดมีคําสั่งเปนอยางอื่นแลว  
ใหกรมการอําเภอซึ่งมียศสูงกวาผูอื่นเปนผูแทน 
 
  มาตรา ๘๐  ผูแทนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีแทนนั้น 
ทุกอยาง เวนไวแตอํานาจอันเปนสวนบุคคล หรือท่ีมีขอหามไว โดยเฉพาะมิใหผูแทนทําได 
 
  มาตรา ๘๑  หนาที่กรมการอําเภอที่กลาวไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือในที่อื่น 
ก็ดี ถามิไดระบุวาเปนหนาที่เฉพาะนายอําเภอ หรือเฉพาะตําแหนงใดในกรมการอําเภอไซร ใหพึง 
เขาใจวาเปนหนาที่และรับผิดชอบรวมกัน นายอําเภอเปนหัวหนาจะทําการนั้นเอง หรือจะมอบ 
หมายใหกรมการอําเภอคนใดทําโดยอนุมัติของนายอําเภอก็ได แตนายอําเภอจะหลีกความรับผิด 
ชอบในการทั้งปวง เพราะเหตุที่อางวาไดใหผูอื่นทําแทนนั้นไมได 
 
  มาตรา ๘๒  ในการที่จะฟงบังคับบัญชาราชการทั่วไป กรมการอําเภออยูใน 
บังคับบัญชาผูวาราชการเมืองโดยตรง จะลบลางคําสั่งผูวาราชการเมืองได แตผูสําเร็จราชการ 
มณฑลหรือเสนาบดีเจากระทรวงในกรุงเทพ ฯ ผูบัญชาการนั้น ๆ แตการโดยปกติซ่ึงยอมมี 
ขาราชการเปนเจาแผนกจากเมืองหรือมณฑลไปตรวจการเฉพาะแผนกในที่วาการอําเภอ  
ถาและผูตรวจนั้นกระทําการตามคําส่ังและรับอํานาจไปจากผูวาราชการเมืองหรือผูสําเร็จราชการ 
มณฑลหรือเจากระทรวง กรมการอําเภอตองเชื่อฟงเหมือนคําสั่งผูวาราชการเมืองผูสําเร็จราชการ 
มณฑลและเจากระทรวงที่ใชมานั้น ถาหากวาผูตรวจการนั้นมาโดยลําพังหนาท่ีของตน จะส่ังใหจัด 
การในแผนกนั้น ๆ ประการใดกรมการอําเภอควรทําตาม ตอเมื่อคําสั่งไมขัดกับคําสั่งผูวาราชการ 
เมืองและนายอําเภอเห็นชอบดวย ถามีเจาพนักงานมาสั่งการประการใด ๆ กรมการอําเภอตอง 
รายงานใหผูวาราชการเมืองทราบดวยจงทุกคราว 
 
            ตอน ๓ 
               หนาท่ีและอํานาจของกรมการอําเภอ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

              ก. การปกครองทองที ่
            ------ 
  มาตรา ๘๓  กรมการอําเภอตองตรวจตราและจัดการปกครองตําบลและหมูบาน 
ใหเปนไปไดจริงดังพระราชบัญญัตินี้ 
   นอกจากอํานาจหนาท่ีท่ีกลาวโดยเฉพาะใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมการ 
อําเภอ ใหกรมการอําเภอมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับกํานันผูใหญบานดวย  
  *[มาตรา ๘๓ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 
(ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๖] 
 
  มาตรา ๘๔  กรมการอําเภอตองเอาใจใสสมาคมใหคุนเคยกับกํานันผูใหญบาน  
แพทยประจําตําบลเปนที่ปรึกษาหารือ และเปนผูรับชวยแกไขความขัดของใหแกเขา 
 
  มาตรา ๘๕  ใหกรมการอําเภอเรียกประชุมกํานันผูใหญบานแพทยประจํา 
ตําบลพรอมกัน หรือเรียกประชุมแตเฉพาะตําแหนงมีประชุมกํานัน เปนตน ในเวลามีการจะตอง 
ปรึกษาหรือตองถามตองส่ังตามสมควร 
 
  มาตรา ๘๖  กรมการอําเภอรับผิดชอบที่จะรักษาสถานที่วาการอําเภอสรรพ 
หนังสือและบัญชีตลอดจนบริเวณที่วาการอําเภอใหเรียบรอย 
 
  มาตรา ๘๗  กรมการอําเภอตองใหราษฎรที่มีกิจธุระหาไดทุกเมื่อ ถาราษฎรมา 
รองทุกขอยางใด ซึ่งกรมการอําเภอควรชวยได ตองชวยตามสมควร 
 
  มาตรา ๘๘  กรมการอําเภอตองหมั่นตรวจทองที่ในเขตอําเภอของตน และทองท่ี 
อําเภออื่นที่ติดตอกันใหรูความเปนไปในทองที่นั้น ๆ  
 
  มาตรา ๘๙  บรรดาหนังสือสําคัญท่ีตองทําตามกฎหมาย ถากฎหมายและ 
ขอบังคับมิไดระบุไววาเปนหนาที่ของพนักงานอื่นทําแลว ใหเปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะทํา 
สําหรับการในอําเภอนั้น 
 
  มาตรา ๙๐  กรมการอําเภอเปนพนักงานทําหนังสือเดินทางสําหรับราษฎรใน 
ทองที่อําเภอนั้นจะไปมาคาขายในที่อื่น 
 
  มาตรา ๙๑  หนาที่ของกรมการอําเภอในการทําทะเบียนบัญชีนั้น คือบัญชี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํามะโนครัว และทะเบียนทุก ๆ อยาง บรรดาที่ตองการใชในราชการ 
 
  มาตรา ๙๒  รายงานราชการที่กรมการอําเภอจะตองทํานั้นจําแนกเปนกิจตาง ๆ  
ดังน้ีคือ 
  ขอ ๑  กรมการอําเภอเปนหูเปนตาของรัฐบาลตองเอาใจใสตรวจตราสืบสวน 
ความทุกขสุขของราษฎร และเหตุการณท่ีเกิดมีในทองท่ีของตน การอันใดที่รัฐบาลควรรูเพื่อความ 
สุขของราษฎรและประโยชนของราชการ กรมการอําเภอตองถือเปนหนาที่ ๆ จะรายงานใหรัฐบาล 
ทราบความตามที่เปนจริง 
  ขอ ๒  โดยปกติใหกรมการอําเภอรายงาน ตอผูวาราชการเมืองของตน แตถามี 
คําสั่งโดยเฉพาะวาใหรายงานการอยางใดตอผูใดก็ดีหรือวาเหตุการณอันใดเกิดขึ้น กรมการอําเภอ 
เห็นวาจะรายงานตอผูวาราชการเมืองของตนกอนจะไมทันประโยชนของราชการจะรายงานไปยังที่ 
แหงน้ัน ๆ ซึ่งเห็นวาจะเปนประโยชนอยางดีแกราชการก็ไดแตตองบอกใหผูวาราชการเมืองของ
ตน 
ทราบจงทุกคราว 
  ขอ ๓  รายงานประจําบอกเหตุการณ และขอราชการบรรดามีในอําเภอ ควรย่ืน 
ตอผูวาราชการเมืองไมนอยกวาเดือนละครั้ง ๑ รายงานการจรนั้นแลวแตกําหนดในขอบังคับ หรอื 
เหตุการณอันควรรายงาน สวนรายงานดวนบอกเหตุสําคัญ ซึ่งเปนปจจุบันทันดวนเกิดขึ้นนั้น ตอง 
รีบรายงานทันที และสงโดยโทรเลข หรือโทรศัพทอยางเร็วท่ีสุดท่ีจะสงได 
 
 
   ข. การปองกันภยันตรายของราษฎร และรักษาความสงบในทองท่ี 
                   ------ 
 
  มาตรา ๙๓  เวลามีการประชุมมากในที่ใด เชนในเวลามีการนักขัตฤกษ 
เปนตน กรมการอําเภอกับกํานันผูใหญบานตําบลนั้นตองจัดการรักษาความเรียบรอยในที่ประชุม 
ชน 
 
  มาตรา ๙๔  กรมการอําเภอตองคอยตรวจตราตักเตือนกํานันผูใหญบาน 
ใหมีเครื่องหมายสัญญาเรียกลูกบานชวยกันดับไฟ หรือระงับเหตุภยันตรายอยางอื่น หรอื 
จับโจรผูรายทุกหมูบาน 
 
  มาตรา ๙๕  เมื่อกรมการอําเภอไดปรึกษากํานันผูใหญบานในทองที่นั้นแลว  
เห็นวาหมูบานใดอยูในที่ซึ่งสมควรจะจัดการลอมรั้วปองกันโจรได ใหกรมการอําเภอนําเสนอตอ 
ผูวาราชการเมือง เมื่อผูวาราชการเมืองเห็นชอบดวยแลว ก็ใหกรมการอําเภอชี้แจงและสั่งผูใหญ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บาน  
และราษฎรในหมูบานนั้นทํารั้วลอมรอบหมูบาน มีประตูเปนทางเขาออกกี่แหงแลวแตชาวบานนั้น 
จะเห็นสมควร เวลากลางคืนใหผูใหญบานจัดราษฎรผลัดเปลี่ยนกันรักษาประตูปองกันโจรผูราย
ให 
ท้ังหมูบาน 
 
  มาตรา ๙๖  หมูบานใดตั้งอยูใกลปาพงอันเปนเชื้อไฟ เม่ือถึงฤดูพงแหงให 
กรมการอําเภอสั่งราษฎรในหมูบานนั้น ใหชวยกันถางพงใหเตียนออกไปหางบานเรือน ปองกัน 
อยาใหเปนอัคคีภัยแกหมูบานนั้น 
 
  มาตรา ๙๗  เมื่อกํานันตําบลรายงานมาวาเจาของหรือผูที่อยูในเหยาเรือน 
แหงใดท่ีรางหรือทรุดโทรม ไมกระทําการตามคําสั่งใหจัดการซอมแซมรักษาเรือนนั้น ใหดีตาม
ความ 
ท่ีกลาวไวในมาตรา ๕๕ ใหกรมการอําเภอไตสวนและบังคับตามควรแกการ ถาไมทําตามบังคับให 
กรมการอําเภอมีอํานาจรื้อเรือนนั้นได และเรียกเอาคารื้อแกเจาของ 
 
  มาตรา ๙๘  ราษฎรผูใดไปปลูกเรือนในที่เปลี่ยว อันนากลัวอันตรายดวย 
โจรผูรายก็ด ีหรือนากลัวจะเปนที่ซอนของโจรผูรายก็ด ีเม่ือกรมการอําเภอไดปรึกษากับกํานันใน 
ทองท่ีน้ันเห็นดวยกันแลว ก็ใหบังคับใหผูน้ันยายเขามาอยูเสียในหมูบาน 
 
  มาตรา  ๙๙  ในเวลาอัตคัดอาหาร ใหกรมการอําเภอประกาศตักเตือนราษฎรให 
เก็บรักษาเขาไวใหพอบริโภค 
 
  มาตรา ๑๐๐  ถาแหงใดขาวไมพอแกราษฎรในเวลาอัตคัด ใหกรมการอําเภอรีบ 
รายงาน และกะประมาณจํานวนขาวท่ีขาด อันราษฎรจะไมพึงขวนขวายหาเองได แจงตอผูวา 
ราชการเมือง ถาและรัฐบาลจัดสงขาวหลวงมาแกอัตคัดไซร เปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะจัด 
การจําหนายขาวตามวิธีที่สมควร คือ 
  ขอ ๑  ผูใดมีทุนพอซ้ือ ใหผูนั้นซื้อไดเทาราคาทุน 
  ขอ ๒  ผูใดทํานาไวยังไมไดผล ใหผูน้ันยืมโดยสัญญาสงเงินเม่ือขายขาวใหมได 
เทาราคาทุนที่รับขาวไปในเวลานั้น หรือใชดวยขาวใหมเม่ือทําได คิดตามราคาขาวใหมนั้นเทาทุนที ่
รัฐบาลใหยืมไป 
  (๓) ผูใดทําการเพาะปลูก หรือหาสินคาปาอันอาจจะหาสินคามาแลกขาวได  
ก็ยอมรับสินคาจากผูนั้น แลกขาวโดยคิดราคาตามสมควรและพอใจท้ัง ๒ ฝาย 
  (๔) ผูใดอาจจะทําการไดแตดวยแรง ก็หางานอันประกอบดวยสาธารณ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประโยชน เชน ขุดสระน้ํา ทําถนนหรือซอมแซมสถานที่ทําราชการเปนตน ใหผูนั้นรับจางทําคิดขาว 
ใหตามราคาทุนเปนคาจาง โดยอัตราสูงกวาที่เขาจางกันทําการในที่นั้น ๑ ใน ๔ สวน คือ ถาอัตรา 
คาจางเขาจางกันโดยปกติวันละบาท ๑ ใหใหขาวเทาราคาวันละ ๑ บาท ๒๕ สตางค เปนตน 
  (๕) หามมิให ๆ ขาวแกผูที่ยังสามารถกระทําการแลกไดดวยประการใด ๆ แต 
ผูซึ่งไมสามารถกระทําการแลกไดจริง ๆ เชน คนเจ็บไข ชรา ทุพลภาพ หรือทารกนั้น ควรใหไดรับ 
ขาวของหลวงพอสมควรแตท่ีจะเล้ียงชีวิตในเวลาอัตคัตน้ัน 
 
              ข. การที่เกี่ยวดวยความแพงและความอาญา 
               ----------  
 
  มาตรา ๑๐๑   หนาที่และอํานาจของกรรมการอําเภอในการที่เกี่ยวดวยความ 
อาญานั้น มีดังตอไปน้ี 
  ขอ ๑  บรรดาอํานาจซึ่งกฎหมายกําหนดไวสําหรับผูใหญบานและกํานันนั้น ให 
กรรมการอําเภอใชไดทุกอยาง 
  ขอ ๒  ความอาญาเกิดขึ้นในทองที่อําเภอใด หรือตัวจําเลยมาอาศัยอยู 
ในทองท่ีอําเภอใด ใหกรมการอําเภอมีอํานาจที่จะสั่งใหจับผูตองหามาไตสวนคดีเรื่องนั้นในชั้นตน 
  ขอ ๓  ในการไตสวนในชั้นตนก็ด ีหรือจัดการตามหมายอยางใด ๆ หรือตาม 
คําส่ังของศาล หรือคําส่ังในทางราชการอยางใด ๆ ก็ดี ใหกรมการอําเภอมีอํานาจที่จะออกหมาย 
เรียกตัวคนมาสาบานใหการเปนพยานหมายคนบานเรือน หรือหมายยึดส่ิงของได 
  ขอ ๔  ในการคนบานเรือน หรือยึดส่ิงของน้ัน ถานายอําเภอไปคน หรือยึดเองไม 
ตองมีหมาย ถาจะแตงใหผูอื่นไปคนหรือยึด ก็ใหนายอําเภอมีหมายส่ังเจาพนักงานผูถือหมายมี 
อํานาจท่ีจะคนและยึดไดตามหมาย 
  ขอ ๕  ตัวผูตองหาในคดีอาญา ซึ่งไดตัวมาตอหนากรมการอําเภอนั้น โดยปกติ 
นายอําเภอควรยอมใหมีประกัน แตถานายอําเภอเห็นวามีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดท่ีจะกลาว 
ในมาตรานี ้ก็ใหเอาตัวไว คือ 
  (ก) เปนคดีฉกรรจท่ีตองดวยโทษจําคุกต้ังแต ๑๐ ปขึ้นไปอยาง ๑ หรอื 
  (ข) ถาผูตองหาหลบหนีจะจับได โดยยากอยาง ๑ หรอื 
  (ค) เห็นไดวาถาปลอยผูนั้นไปจะทําใหเกิดเหตุอันตรายอยาง ๑ หรอื 
  (ง)  ถาปลอยไปจะขัดของหรือลําบากแกการไตสวนคดีในชั้นตนอยาง ๑ 
  ขอ ๖  การไตสวนคดีในชั้นตนนั้น ตองลงลายมือภายใน ๔๘ ช่ัวโมง ต้ังแตเวลา 
ท่ีจับผูตองหา นายอําเภอตองรีบจัดการโดยเร็วที่จะทําได แลวสงตัวผูตองหายังเมือง ใหสงตอไป
ยัง 
ศาลซึ่งมีหนาที่พิจารณาคดีนั้น โดยวิธีท่ีกลาวตอไปน้ี 
  ถาเปนตําบลท่ีมีศาลซึ่งมีอํานาจ และที่วาการอําเภอตั้งอยูดวยกัน ใหสงตัว 
ผูตองหาตอศาลภายใน ๔๘ ช่ัวโมง ต้ังแตเวลาท่ีผูตองหาไดตกมาอยูในความควบคุมของกรมการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อําเภอ 
  ถาเปนที่อื่น ๆ ใหสงตัวผูตองหายังศาลโดยเร็วท่ีจะทําได และหามมิใหกักขังตัว 
ไวที่ที่วาการอําเภอเกินกวา ๔๘ ช่ัวโมง โดยไมมีเหตุจําเปน 
  ถาเม่ือสงผูตองหาไปยังศาล นายอําเภอทําการไตสวนคดีในชั้นตนยังไมสําเร็จ  
ก็ใหเจาพนักงานเมืองรองขอตอศาลขอผัดใหมีเวลาไตสวนตอไปตามสมควร 
  ขอ ๗  ในการไตสวนความอาญา ถานายอําเภอเห็นวาไมมีหลักฐานขางฝาย 
โจทก ใหปลอยตัวผูตองหาไป ถาผูตองหาตองดวยหมายส่ังจับของศาลอยูแลว ก็ใหเจาพนักงาน 
เมืองรองขอตอศาลใหส่ังปลอยตัวผูตองหา 
 
  มาตรา ๑๐๒  กรมการอําเภอตองจัดพนักงานออกตรวจตระเวนรักษาความ 
เรียบรอย และคอยสืบจับโจรผูรายในทองท่ีของตน 
 
  มาตรา ๑๐๓  เม่ือมีเหตุผูคนถูกกระทํารายตายลงในทองท่ีอําเภอใดก็ดี ฟกช้ํา 
หรือมีบาดแผลเจ็บปวยสาหัสก็ด ีผูที่ถูกกระทํารายฟกช้ํา หรือมีบาดแผลมาขอใหชันสูตรก็ดี เปน 
หนาที่ของกรมการอําเภอที่จะตรวจชันสูตรพลิกศพตามพระราชบัญญัต ิและจดคําใหการพรอม
ดวย 
พยาน และทําหนังสือชันสูตรไวเปนหลักฐาน 
 
  มาตรา ๑๐๔  เม่ือเกิดเหตุเสียทรัพยแกผูหน่ึงผูใด เชนถูกโจรภัยเปนตน เปน 
หนาที่ของกรมการอําเภอที่จะทําคําตราสินตามคําขอรองของเจาทรัพย หรือเพื่อหลักฐานในราช
การ 
 
  มาตรา ๑๐๕  ความผิดอยางใด ๆ อันตองตามประมวลกฎหมายอาญา หรอื 
กฎหมายอ่ืน กําหนดเปนลหุโทษก็ดี ความผิดลวงละเมิดพระราชบัญญัติภาษีอากร อันเบี้ยปรับ 
กําหนดไวในพระราชบัญญัติไมเกิน ๒๐๐ บาทก็ด ีเมื่อกรมการอําเภอไตสวนเห็นวาจําเลยมีพิรุธ  
ใหกรมการอําเภอมีอํานาจท่ีจะเปรียบเทียบใหตกลงกันไดถาไมตกลงกันไดก็ดี หรือกรมการ
อําเภอ 
เห็นวาโทษของจําเลยเกินกวาปรับ ๒๐๐ บาท หรือเปนโทษท้ังปรับท้ังจํา หรือโทษจําอยางเดียวก็ดี  
ก็ใหสงคดีเร่ืองน้ันไปยังเมือง 
 
  มาตรา ๑๐๖  ถามีผูรองขออายัดตัวคน หรือส่ิงของโดยชอบดวยกฎหมาย  
เปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะรับอายัด และทําหนังสือหลักฐานในการอายัดนั้น 
 
  มาตรา ๑๐๗  เงินกลาง หรือของกลาง ในคดีที่จะตองรักษาไวในอําเภอนั้น หรอื 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จะตองนําสงไปยังเมือง เปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะจัดการรักษาและนําสง 
 
  มาตรา ๑๐๘* นายอําเภอมีอํานาจฝายตุลาการ ในทางความแพงดังตอไปนี ้คือ 
  (๑) ความแพงท่ีมีทุนทรัพยท่ีพิพาทไมเกินสองหม่ืนบาท ซ่ึงมูลคดีเกิดข้ึนใน 
อําเภอนั้น หรือผูถูกรองมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอนั้น ถาผูรองมารองขอตอนายอําเภอ ใหเรียกผูถูก 
รองมาไกลเกล่ียและเปรียบเทียบใหแลวตอกัน โดยไมตองไปย่ืนฟองตอศาล ก็ใหนายอําเภอมี 
อํานาจออกหมายเรียกผูถูกรองมาไกลเกลี่ยและเปรียบเทียบได 
  (๒) ถานายอําเภอเปรียบเทียบแลว แตคูกรณีไมตกลงกัน ก็ใหยกเลิกคดีเร่ือง
นั้น  
ใหคูกรณีไปยื่นฟองตอศาล 
  (๓) ในการเปรียบเทียบความแพงดังกลาวขางตน ถาคูกรณีสัญญาจะยอมตกลง 
ตามคําพยานหรือคําชี้ขาดของผูใด ใหนายอําเภอมีอํานาจออกหมายเรียกผูนั้นมาใหถอยคําหรือ 
ชี้ขาดใหคดีเรื่องนั้นเปนอันระงับไปได 
  (๔) ในการเปรียบเทียบความแพงนี้ ถาคูกรณีตกลงยอมกันแลวใหนายอําเภอ 
จดขอความท่ีตกลงกัน และใหคูกรณีท้ังสองฝายกับนายอําเภอลงลายมือช่ือในใบยอมน้ัน แลว
มอบ 
ใหท้ังสองฝายถือไวฝายละฉบับ ถาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามยอม ใหอีกฝายหนึ่งนําใบยอมนั้น 
ไปยื่นฟองตอศาลเพื่อขอใหศาลพิพากษาตามยอมได 
  (๕) คดีที่นายอําเภอเปรียบเทียบคูกรณียอมกันแลว ใหถือวาเหมือนคดีท่ี 
อนุญาโตตุลาการไดชี้ขาดเปนเด็ดขาด ฝายใดฝายหนึ่งจะเอาคดีนั้นกลับไปรื้อรองฟองอีกไมได 
  (๖) ในการเปรียบเทียบความแพง ใหเรียกคาธรรมเนียมดังน้ี คาหมายและคา 
เขียนคํารองรวมกันหาบาท คาทําใบยอมสิบบาท คาธรรมเนียมนี้ควรเรียกเก็บจากฝายที่ตองรับ
ผิด  
แตถาคูกรณีท้ังสองฝายยินยอมจะชวยกันเสียก็ใหเรียกเก็บตามยอม หากผูจะตองเสียคาธรรม
เนียม 
ยากจนไมมีเงินจะเสีย ก็ใหนายอําเภอใชดุลพินิจที่จะงดเก็บคาธรรมเนียมเชนวานั้นได 
  *[มาตรา ๑๐๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๒๗] 
 
                    ค. การปองกันโรคราย 
                 ----------  
 
  มาตรา ๑๐๙  กรมการอําเภอตองคอยระวัง อยาใหโรครายแพรหลายไปใน 
ชุมชน ตองคอยดูและปองกัน หรือเมื่อโรคเกิดขึ้นก็ตองจัดการรักษาอยาใหติดลุกลามมากไป 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๑๐  เพราะเหตุที่โสโครกเปนแดนเกิดของโรคราย คือ อหิวาตกโรค  
และกาฬโรคเปนตน กรมการอําเภอตองคอยตรวจตราวากลาวคนในทองท่ีอยาใหทอดท้ิงหรือ 
ปลอยใหเกิดความโสโครกอันจะเปนเหตุใหเกิดโรคภัยไขเจ็บแกประชาชน 
 
  มาตรา ๑๑๑  กรมการอําเภอตองเอาเปนธุระตรวจตราอุดหนุนใหแพทย 
ประจําตําบลดูแลการรักษาพยาบาล คือ กาารปลูกทรพิศม และจําหนายยาหลวงเปนตน และให 
ราษฎรไดรับความปองกัน และรักษาโรคตามสมควรแกการที่จะเปนได 
 
  มาตรา ๑๑๒  ในเวลาเกิดโรครายติดตอขึ้นในอําเภอนั้น หรือในทองที่อําเภออื่น  
ซึ่งอาจจะลุกลามมาถึงอําเภอนั้น ใหกรมการอําเภอประกาศตักเตือนแกราษฎรใหจัดการปองกัน 
และรักษาโรค ถาหากวาจะควรจัดการปองกันไดอยางใด หรือวาควรจะรีบรองเรียนตอผูใหญขอ 
กําลังอุดหนุนประการใด ก็ใหกรมการอําเภอจัดการตามสมควร 
 
  มาตรา ๑๑๓  ถาเกิดโรครายที่ติดตอขึ้นในอําเภอใด ใหกรมการอําเภอนั้น 
รีบบอกขาวโดยทางอยางเร็วที่สุดที่จะบอกไดใหผูใหญเหนือตนทราบ แลวใหรายงานเหตุความไข 
นั้นตอไปเนื่อง ๆ จนกวาโรคจะสงบ 
 
   ฅ. บํารุงการทํานาคาขายปาไมและทางไปมาตอกัน 
                      ------  
 
  มาตรา ๑๑๔  กรมการอําเภอตองตรวจใหรูทําเลที่ทํามาหาเลี้ยงชีพของ 
ราษฎรในอําเภอนั้น คือ ท่ีนา ท่ีสวน ที่จับสัตวน้ําเปนตน และตองสอบสวนใหรูวาที่เหลานั้นอาศัย 
สายนํ้าทางใด ควรทําบัญชีมีทะเบียนไวในที่วาการอําเภอ 
 
  มาตรา ๑๑๕  การบํารุงผลประโยชนในการหาเลี้ยงชีพของราษฎรก็ดี การปอง 
กันภยันตรายมิใหเกิดแกการหาเลี้ยงชีพของราษฎรก็ดี อันตองการความพรอมเพรียงชวยกัน 
ในหมูราษฎร ยกตัวอยางดังบางคราวจะตองทําทํานบปดน้ํา บางคราวตองระบายน้ําสําหรับ 
การเพาะปลูก การเหลานี้เปนหนาที่ของกรมการอําเภอจะตองเอาใจใสคอยตรวจตราและปรึกษา 
กํานันผูใหญบาน ถามีการสมควรจะตองทําเพื่อใหเจริญผลประโยชนแกราษฎรก็ดี หรือเพื่อปอง
กัน 
ความเสียหายแกผลประโยชนน้ันก็ดี ใหกรมการอําเภอเรียกราษฎรชวยกันทําการนั้น ๆ ใหสําเร็จ 
ทันฤดูกาล 
 
  มาตรา ๑๑๖  การรักษาผลประโยชนในการหาเลี้ยงชีพของราษฎร เชนการปด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

น้ํา และระบายน้ําเชนกลาวมาในมาตรากอนเปนตน ตลอดจนอยางอ่ืน ๆ ถาหากเกิดเก่ียงแยงกัน 
ในประโยชนที่จะพึงไดยกตัวอยางดังเชนชาวนาตองการใหปดน้ํา ชาวเรือตองการใหเปดน้ําใหเรือ 
เดินเปนตน ใหกรมการอําเภอเรียกกํานันประชุมปรึกษาหาวิธีที่จะรักษาประโยชนทั้ง ๒ ฝาย หรอื 
ถาจะใหไดประโยชนไมไดท้ัง ๒ ฝาย  ก็ใหรักษาประโยชนใหญโดยยอมท้ิงประโยชนนอยดวย
ความ 
จําเปน 
  เมื่อเห็นดวยกันโดยมากประการใด ก็ใหกรรมการอําเภอจัดการตามนั้น 
 
  มาตรา ๑๑๗  หวย คลอง และลําน้ําตาง ๆ ยอมเปนของที่รัฐบาลปกปกรักษา  
เปนหนาที่ของกรมการอําเภอจะตองตรวจตราอยาใหเสีย และอยางใหผูใดทําใหเสียสาธารณ 
ประโยชน ถาจะตองซอมแซมแตงใหกรมการอําเภอเรียกราษฎรชวยกันทําอยางกันปดน้ํา ฉะนั้น 
 
  มาตรา ๑๑๘ กรมการอําเภอมีหนาที่จะตองตรวจตราและจัดการรักษาทางบก  
ทางนํ้า อันเปนทางท่ีราษฎรไปมาคาขาย ใหไปมาโดยสะดวกตามท่ีจะเปนไดทุกฤดูการอันนี้ ถาจะ 
ตองทําการซอมแซม หรือแกไขความขัดของ ใหกรมการอําเภอเรียกราษฎรชวยกันทําอยางวามา 
แลว 
 
  มาตรา ๑๑๙ กรมการอําเภอตองตรวจตรารักษาปาไม ซ่ึงรัฐบาลหวงหามตาม 
ขอบังคับการปาไม 
 
  มาตรา ๑๒๐  ที่วางซึ่งรัฐบาลอนุญาตใหราษฎรทําการเพาะปลูกนั้น เปนหนาที่ 
ของกรมการอําเภอที่จะตองตรวจตราจัดการ ปองกัน การเก่ียงแยง ในระหวางราษฎรที่ไปตั้งทํา
การ 
เพาะปลูกกอนไดรับโฉนด 
 
  มาตรา ๑๒๑  ที่น้ําอันเปนที่รักษาพันธสัตวน้ํา เปนหนาที่ของกรมการอําเภอจะ 
ตรวจตรารักษาปองกันมิใหพืชพันธสัตวน้ําสูญไป 
 
  มาตรา ๑๒๒  ที่อันเปนสาธารณประโยชน คือ ท่ีเล้ียงปศุสัตวท่ีจัดไวสําหรับ 
ราษฎรไปรวมเล้ียงดวยกัน เปนตนตลอดจนถนนหนทางและที่อยางอื่นซึ่งเปนของกลางใหราษฎร 
ใชไดดวยกัน เปนหนาที่ของกรมการอําเภอจะตองคอยตรวจตรารักษาอยาใหผูใด เกียดกันเอาไป 
เปนอาณาประโยชนแตเฉพาะตัว 
 
  มาตรา ๑๒๓  ท่ีวัด หรือกุศลสถานอยางอื่น ซ่ึงเปนของกลางสําหรับมหาชน  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ก็ใหอยูในหนาที่กรมการอําเภอจะตองคอยตรวจตราอุดหนุนผูปกปกรักษาอยาใหผูใดรุกล้ําเบียด 
เบียนที่อันนั้น 
 
           ฆ. บํารุงการศึกษา 
                  ------  
 
  มาตรา ๑๒๔  กรมการอําเภอตองปรึกษาดวยกํานัน ผูใหญบาน และผูอุปการะ 
การศึกษาในทองที ่มีพระภิกษุสงฆเปนตน ชวยกันแนะนําและจัดใหมีสถานที่เลาเรียนใหพอแก
เด็ก 
ในอําเภอนั้น 
 
  มาตรา ๑๒๕  กรมการอําเภอตองตรวจตราปรึกษาดวยกํานัน ผูใหญบาน และ 
ผูอุปการะการศึกษาในทองที่ จัดบํารุงการสั่งสอนอยาใหเสื่อมทราม 
 
  มาตรา ๑๒๖  กรมการอําเภอตองคอยชี้แจงตักเตือนแกกํานันผูใหญบาน บิดา 
มารดาและผูปกครองเด็กใหสงบุตรหลานไปเลาเรียน 
 
                ง. การเก็บภาษีอากร 
               ------   
 
  มาตรา ๑๒๗  บรรดาภาษีอากร ซ่ึงมิไดมีกฎหมายหรือขอบังคับใหพนักงานอ่ืน 
เก็บแลว เปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะจัดการเก็บในอําเภอนั้น 
 
  มาตรา ๑๒๘  ในการเก็บภาษีอากร กรมการอําเภอตองคอยตรวจตราเวลา 
เกิดอุบัติเหตุ หรือเปนเวลาราษฎรอัตคัดขัดสนเมื่อถึงกําหนดที่จะเก็บภาษีอากรนั้น ๆ ใหรูและ 
รายงานพรอมท้ังความเห็นท่ีควรจะจัดการผอนผันอยางใด ใหผูวาราชการเมืองทราบ 
 
  มาตรา ๑๒๙  เงินหลวงที่เก็บภาษีอากรไดก็ด ีหรือที่ไดจากประเภทอื่นก็ดี  
ซ่ึงจะตองนําสงพระคลัง เปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะรักษาและนําสงถึงพระคลัง 
 
               จ. หนาท่ี เบ็ดเสร็จ 
             ------  
 
  มาตรา ๑๓๐  ในหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะจัดการทั้งปวงในอําเภอให 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เรียบรอยนั้น ถาหากวากรมการอําเภอเห็นวิธีการงานอยางใดยังบกพรอง ใหรายงานชี้แจงความ 
เห็นตอผูวาราชการเมือง ขออนุญาตแกไขตามที่คิดเห็นวาเปนอยางดี 
 
  มาตรา ๑๓๑  กรมการอําเภอมีหนาที่จะตองชวยราชการของอําเภออื่นที่ใกล 
เคียง แมตางเมืองกัน และในการที่ชวยนี้ไมจําจะตองรอจนอําเภอนั้นขอใหชวย ถารูเหตุการณซึ่ง 
เห็นวาตนควรจะชวยเหลือจึงจะเปนประโยชนแกราชการ ตองชวยเหลือทีเดียว 
 
  มาตรา ๑๓๒  หนาที่ของกรมการอําเภอนอกจากที่กลาวไวในพระราชบัญญัติ 
ลักษณะปกครองทองท่ีน้ี ยังตองทําตามความซ่ึงกําหนดไวในพระราชกําหนดกฎหมายอยางอ่ืน ๆ   
อันกําหนดไววาเปนหนาท่ีของกรมการอําเภอ แมพระราชกําหนดกฎหมายใดมิไดระบุไวในพระ
ราช 
กําหนดกฎหมายนั้น ๆ วาเปนหนาที่ของผูใดก็ใหพึงเขาใจวาเปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะ 
รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ 
 
  ประกาศมา ณ วันที ่๔ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เปนวันที่ ๑๓๓๒ 
ในรัชกาลปจจุบันนี ้
 
___________________________  
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
บทเฉพาะกาล 
  มาตรา ๑๘  กํานันผูใหญบานที่มีอายุไมเกินหกสิบปซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันใช 
พระราชบัญญัตินี้ใหคงอยูในตําแหนงตอไป แตถาขาหลวงประจําจังหวัดเห็นวาผูใดไมสามารถที่
จะ 
บริหารราชการได ตามอํานาจหนาท่ีในพระราชบัญญัตินี้ก็ใหขาหลวงประจําจังหวัดใหผูนั้นพนจาก 
ตําแหนง 
 
  มาตรา ๑๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี ้
  [รก.๒๔๘๖/๑๔/๕๐๔/๙ มีนาคม ๒๔๘๖] 
 
___________________________  
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙ 
บทเฉพาะกาล 
  มาตรา ๕  กํานันผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันใช 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัตินี ้ใหคงอยูในตําแหนงตอไป 
 
  มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัต ิ
นี ้
  [รก.๒๔๘๙/๘๓/๘๑๖/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙] 
 
___________________________  
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
   มาตรา ๑๘  ผูชวยผูใหญบานซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ ใหเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และใหอยูในตําแหนงตามวาระของตําแหนงเดิม 
 
  มาตรา ๑๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ดวยกระทรวงมหาดไทยได 
พิจารณาเห็นวา หนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยและปราบปรามโจรผูรายภายในเขตหมูบาน  
เปนหนาที่สําคัญประการหนึ่งของผูใหญบาน แตในปจจุบันผูใหญบานยังมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ 
ในดานอื่น ๆ ตามอํานาจหนาที่ที่มีตามกฎหมายอยางกวางขวางและผูใหญบานก็มีแตเพียงผูชวย 
ผูใหญบานเทานั้นที่มีหนาที่ชวยเหลือผูใหญบานในกิจการตาง ๆ ตามที่ผูใหญบานจะมอบหมาย
ให  
ผูใหญบานยังไมมีเจาหนาที่ผูทําหนาที่ชวยเหลือในดานการรักษาความสงบเรียบรอยและปราบ 
ปรามโจรผูรายโดยตรง จึงทําใหการปฏิบัติหนาที่ในดานรักษาความสงบเรียบรอยและปราบปราม 
โจรผูรายยังไมไดผลดีเทาท่ีควร จึงเห็นสมควรกําหนดใหมี "ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ" 
ขึ้นเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและปราบปรามโจรผูราย และเพ่ือใหเห็น 
ความแตกตางกับผูชวยผูใหญบานปจจุบัน จึงไดเปลี่ยนชื่อผูชวยผูใหญบานปจจุบันเปนผูชวย 
ผูใหญบานฝายปกครองโดยใหกํานันและผูใหญบานรวมกันพิจารณาคัดเลือกไดไมเกิน ๕ คน   
นอกจากนี ้กรรมการหมูบานและกรรมการตําบลตามกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันนี้ยังไมเปนการ 
เหมาะสมและไมสามารถท่ีจะปฏิบัติงานซ่ึงเพ่ิมเติมข้ึนอยางรวดเร็วของกระทรวงทบวงกรม 
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สมควรจะไดพิจารณาปรับปรุงแกไข 
  [รก.๒๕๑๐/๑๑/๔พ/๑ กุมภาพันธ ๒๕๑๐]  
 
___________________________   
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันท่ี ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
   โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ก็ดี ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองก็ดี ตางเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระดับหมูบานดวยกัน  
โดยผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบไดรับเงินตอบแทน แตผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 
หาไดรับไม ซ่ึงเปนการไมเหมาะสม สมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ีเพ่ือ 
ใหผูชวยผูใหญบานไดรับเงินตอบแทนตามสมควรดวยกันท้ังสองฝาย 
  [รก. ๒๕๑๕/๕๗/๔พ/๖ เมษายน ๒๕๑๕] 
 
___________________________   
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๓๖๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
   ขอ ๕  ใหกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และผูชวยผูใหญบาน 
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ คงอยูในตําแหนงตอไป  
เวนแตผูที่มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ 
 
  ขอ ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศ 
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
  [รก. ๒๕๑๕/๑๙๐/๓๐๒พ/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
___________________________   
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๑๒ แหง 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ 
คณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๓๖๔ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กําหนดคุณสมบัติผูใหญบานใหมีพื้น 
ความรูไมต่ํากวาประโยคประถมศึกษาตอนตนหรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไมต่ํากวาประโยค 
ประถมศึกษาตอนตน เพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแตปรากฏวาบางหมูบานซึ่งเปนทองที่กันดาร 
ชายแดนหรือเปนทองถิ่นที่มีชาวเขาอยูอาศัย ราษฎรยังไมอาจเลือกผูใหญบานที่มีพื้นความรู 
ดังกลาวได เปนอุปสรรคแกการเรงรัดพัฒนา สมควรแกไขเพิ่มเติมใหอํานาจผูวาราชการจังหวัด 
โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยท่ีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเวนหรือลดหยอน 
พื้นความรูของผูใหญบานในบางทองที่ได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 
  [รก.๒๕๑๖/๑๐๗/๑พ/๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๖] 
 
___________________________   
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
       ๑. เพื่อเปดโอกาสใหสตรีเปนผูใหญบานได เพราะตําแหนงผูใหญบานปจจุบันไมตองรับ 
ผิดชอบดานการปราบปรามอาชญากรรม ท้ังอาจจะแตงต้ังผูชวยผูใหญบานท่ีเปนผูชายไดอยูแลว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

       ๒. เพ่ือใหผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเทาน้ัน เปนผูใหญบานได 
       ๓. เพื่อกําหนดมิใหขาราชการการเมือง เปนผูใหญบานใหสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรม
นูญ 
  [รก.๒๕๒๕/๑๒๑/๗พ/๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕] 
 
___________________________   
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ 
ลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ไดกําหนดจํานวนทุนทรัพยในการเปรียบเทียบ 
ความแพง คาธรรมเนียมหมายเรียกและคํารองรวมกันและคาธรรมเนียมทําใบยอมไวในอัตราที่ยัง 
ไมเหมาะสมกับคาของเงินตราและภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมจํานวนทุน
ทรพัย 
และอัตราคาธรรมเนียมเสียใหมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
  [รก.๒๕๒๗/๑๑๒/๑พ/๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๗] 
 
___________________________   
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย 
ลักษณะปกครองทองท่ี กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญ 
บานไววาตองไมเปนภิกษ ุสามเณร นักพรต หรือนักบวชทําใหผูใหญบานตองออกจากตําแหนง 
ถาอุปสมบทหรือบรรพชา เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกํานันและผูใหญบานมีสิทธิอุปสมบทหรือ 
บรรพชาได เชนเดียวกับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สมควรกาํหนดใหกํานันและผูใหญ
บาน 
มีสิทธิลาอปุสมบท หรือบรรพชาไดเปนเวลาติดตอกันไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน และตองไดรับ
อนุญาต 
จากผูวาราชการจังหวัด  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
  [รก.๒๕๓๒/๑๑๔/๑พ/๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๒] 
 
 
 
ไพรินทร/แกไข 
๑๒/๐๓/๔๕                   
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 


