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พระราชบัญญัติ 
องคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๒) พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)          

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๓) พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓)         

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๔)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๕) พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๕)           

พ.ศ. ๒๕๐๙ 

                                      
๑ รก.๒๕๔๐/๖๒ก/๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๖)พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๗) พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๗)         

พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๘)          

พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๓ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๑๐) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๙)       

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๑๑) พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐)      

พ.ศ.๒๕๒๓ 
 
มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําส่ังใดท่ี

อางถึงผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการสวนจังหวัด ขาราชการสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด หรือสภาจังหวัด ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งนั้นอางถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด หรือสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี  ท้ังนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบญัญัตินี ้

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําส่ังใดไดกําหนดให
เปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือหัวหนา
ผูบริหารทองถิ่น ใหถือวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่เชนวานั้นเทาที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญตัินี ้
“จังหวัด” หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน 
“อําเภอ” หมายความวา อําเภอตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน และใหหมายความรวมถึงก่ิงอําเภอดวย 
“ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด” หมายความวา ขาราชการท่ีปฏิบัติ

กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดและไดรับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและตําแหนงใน
งบประมาณที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดขึ้น 

“ราชการสวนทองถิ่นอื่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหาร
สวนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
นอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด 

“ขอบัญญัติ” หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี ้
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๗  ในจังหวัดหนึ่งใหมีองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๘  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวน

ทองถ่ิน 
เขตขององคการบริหารสวนจังหวัดไดแกเขตจังหวัด 
 

หมวด ๒ 
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

   
 
มาตรา ๙  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดซ่ึงราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแต
ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใด
มีราษฎรไมเกินหาแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดยี่สิบสี่คน 
จังหวัดใดมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดสามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน
หน่ึงลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ไดส่ีสิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคนขึ้นไป ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดสี่สิบแปดคน 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

ในอําเภอหนึ่งใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดหนึ่งคน 
เมื่อรวมจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจากแตละอําเภอแลว จํานวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดยังไมเปนไปตามเกณฑตามวรรคสอง ใหดําเนินการดังนี้ เอาจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดจะพึงมีไดไปหารจํานวน
ราษฎรท้ังจังหวัด ไดผลลัพธเทาใดใหถือเปนเกณฑสําหรับคํานวณสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเพ่ิมข้ึน โดยอําเภอใดมีจํานวนราษฎรมากที่สุดใหอําเภอนั้นมีสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน แลวใหเอาผลลัพธดังกลาวหักออกจากจํานวนราษฎรของอําเภอนั้น 
เหลือเทาใดใหถือเปนจํานวนราษฎรของอําเภอนั้นในการพิจารณาเพิ่มสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดท่ียังขาดจํานวนอยู และใหกระทําดังนี้ตอ ๆ ไปจนไดสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดครบจํานวน 

 
มาตรา ๑๐  อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีกําหนดคราวละสี่ปนับแต

วันเลือกตั้ง 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๑  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมสิ้นสุดลง 

เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีการยุบสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔) ผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลวสั่งใหออก เม่ือปรากฏวาเปนผูขาด

คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด 

(๕) รัฐมนตรีสั่งใหออกเมื่อผูวาราชการจังหวัดสั่งสอบสวนแลว ปรากฏวาเปนผู
มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาสัมปทานที่ทํากับองคการบริหารสวนจังหวัด
นั้น 

(๖) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหออกจากตําแหนง โดยเห็นวามีความ
ประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด หรือกระทําการอันอาจเสื่อมเสียประโยชนขององคการบริหารสวนจังหวัด มติให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดออกจากตําแหนงตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีอยู 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

(๗)๒ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดไดลงคะแนน
เสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สิ้นสุดลงพรอมกันท้ังหมดใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๑๒  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตอง

ปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวา “จะรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย จะซ่ือสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของประชาชน” 

 
มาตรา ๑๓  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมเปนผูแทนของปวงชนใน

เขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น และตองปฏิบัติหนาท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไม
อยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ 

 
มาตรา ๑๔  เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะถึง

คราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบ
อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือวันที่มีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   
แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๕  เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุ

อื่นนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดข้ึนแทนตําแหนงที่วาง
ภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง เวนแตอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหนงที่วางก็ได 

ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนง
ไดเพียงเทาอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๑๖  เมื่อมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ใหบรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของอําเภอที่
ถูกยุบหรือถูกรวมเขาไวในการปกครองของจังหวัดใดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ของจังหวัดนั้นจนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑ 

 

                                      
๒มาตรา ๑๑ (๗) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  (ฉบับท่ี ๒ ) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๗  ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่ง และรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสองคน 

 
มาตรา ๑๘  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมี
การยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด และรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ 

(๑) ลาออก ในกรณีที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลาออก ใหย่ืน
หนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลาออก 
ใหยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจาก
ตําแหนงนับแตวันท่ีลาออก 

(๒)๓ พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) ดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด 
 
มาตรา ๑๙  เมื่อตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีการเลือก
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแต
กรณี แทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 

 
มาตรา ๒๐  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่ดําเนินกิจการของ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด และดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่ชวยประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดปฏิบัติการตามหนาที่และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดมอบหมาย 

ในกรณีที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีได ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่หนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน และในกรณีที่
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนท่ีหนึ่ง

                                      
๓ มาตรา ๑๘ วรรคสอง (๒) แกไขโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจงัหวดั  (ฉบับท่ี 

๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่สอง
ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 
มาตรา ๒๑  เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดทั้งสองคนไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เลือกกันขึ้นเองเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

 
มาตรา ๒๒  ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 
ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมา

ประชุมเปนการประชุมครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดส่ีสิบหาวัน แตถามีกรณีจําเปน ใหประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกิน
สิบหาวัน 

การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสี่สิบหาวันจะกระทํามิได 
 
มาตรา ๒๓  การประชุมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ใหที่ประชุมมีการเลือก

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๒๔  ภายใตบังคับมาตรา ๒๒ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

เปนผูเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามสมัยประชุมและเปนผูเปดและปดการ
ประชุม 

ในกรณีที่ไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปน
ผูเปดและปดการประชุม 

 
มาตรา ๒๕  เม่ือเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนสมัย
วิสามัญก็ได หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยู อาจทํา
คํารองยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอใหเปดการประชุมสมัยวิสามัญได 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

เมื่อมีเหตุตองเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๖ ให
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนสมัย
วิสามัญเปนการดวน 

ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด ทําคํารองขอใหเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญ ใหประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญใหมีกําหนดเจ็ดวัน แตถา
จะขยายเวลาออกไปอีกตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยู และให
ขยายออกไปไดอีกไมเกินเจ็ดวัน 

 
มาตรา ๒๖  ขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตาม

ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
มาตรา ๒๗  การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคราว ตองมีสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเทาท่ีมีอยูจึงจะเปนองคประชุม 

 
มาตรา ๒๘  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้นใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ 

เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี ้
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา

มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๒๙  การปรึกษาหารือในสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนกิจการ

เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ หามปรึกษาหารือในเรื่อง
นอกเหนืออํานาจหนาท่ี 

 
มาตรา ๓๐  การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมเปนการเปดเผยตาม

ลักษณะที่จะไดกําหนดไวในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แตการ
ประชุมลับยอมมีไดเมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดรองขอ หรือสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดรวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดซ่ึงมาประชุมรองขอ 

 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

มาตรา ๓๑  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมมีสิทธิต้ังกระทูถามนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
จังหวัดได 

 
มาตรา ๓๒  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเสนอขอสอบถามตอ

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใด ๆ อันเกี่ยวกับ
อํานาจหนาท่ีของราชการสวนภูมิภาคและใหหัวหนาหนวยงานราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดินซึ่งมาปฏิบัติหนาที่ในเขตจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใด ๆ อันเกี่ยวกับงานใน
หนาท่ีได ท้ังน้ี ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการดังกลาวชี้แจงดวยวาจาหรือ
เปนหนังสือตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได 

ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการยอมมีสิทธิที่จะไมตอบคําถาม
เมื่อเห็นวาขอเท็จจริงนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือเกี่ยวกับนโยบายของการ
บริหารราชการสวนกลางที่ยังไมสมควรเปดเผย 

 
มาตรา ๓๓  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเปนคณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดรวมเปนคณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เร่ืองใด ๆ อันอยูในวงงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลวรายงานตอสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด แตท้ังนี้กิจการหรือการสอบสวนดังกลาวตองมิใชเปนเรื่องที่สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ 

ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดชุดหนึ่งเพื่อทําหนาที่ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติชั่วคราวตาม  
มาตรา ๕๗ 

 
มาตรา ๓๔  การประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และ

คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๓ ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหใชระเบียบขอบังคับการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

หมวด ๓ 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

   
 
มาตรา ๓๕  ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดคนหนึ่งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูประกาศชื่อผูซึ่งไดรับเลือกเปน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเขารับหนาที่ตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับเลือก

ตามวรรคหนึ่ง 
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจาก

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามเกณฑ ดังตอไปน้ี 
(๑) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดส่ีสิบแปดคน ใหต้ังรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสี่คน 
(๒) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดสามสิบหกคนหรือส่ีสิบสองคน ใหตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสามคน 
(๓) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดย่ีสิบส่ีคนหรือสามสิบคน ใหต้ังรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสองคน 
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินกิจการอันเปนหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนจังหวัดตามมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้
หรือที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว 

 
มาตรา ๓๖๔  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) มีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นสุดลงพรอมกัน

ท้ังหมดตามมาตรา ๑๑ (๗) 
(๔) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๕) สภาองคการบรหิารสวนจังหวัดไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปหรือรางขอบญัญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง 
(๖) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๗) รัฐมนตรีสั่งใหพนจากตําแหนงเมื่อมีพฤติการณตามมาตรา ๗๙ 

                                      
๔ มาตรา ๓๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจงัหวดั (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดไดลงคะแนนเสียง
ใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นพนจากตําแหนง 

ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนงตาม (๑) (๔) (๕) 
หรอื (๖) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งพนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนง เพื่อดําเนิน
กิจการตอไปจนกวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งไดรับเลือกขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี 

เมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนงตาม (๔) (๕) (๖) (๗) 
หรอื (๘) ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดข้ึนใหมภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง และถาพนกําหนดเวลาสิบ
หาวันแลวไมอาจเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรี
เพื่อใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

เมื่อรัฐมนตรีไดมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคสามหรือ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนงตาม (๒) หรอื (๓) ใหผูวาราชการจังหวัด
แตงตั้งขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนั้นเปนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเพื่อดําเนินกิจการชั่วคราวจนกวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งไดรับเลือก
ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 

ในระหวางที่ไมมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ใหปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัดปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนการชั่วคราวเทาที่จําเปนไดจนกวานายก
องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งไดรับการเลือกขึ้นใหมจะเขารับหนาที ่

 
มาตรา ๓๗๕  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกองคการบรหิารสวนจังหวัด 
(๓) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง 
(๔) พนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๕) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดไดลงคะแนนเสียง 

ใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นพนจากตําแหนง 

 

                                      
๕ มาตรา ๓๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจงัหวดั (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

มาตรา ๓๘๖  ผูใดซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๖ (๗) หรอื (๘) หรอื
มาตรา ๓๗ (๕) จะเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดตลอดอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นอีกไมได 

 
มาตรา ๓๙  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการ

บริหารกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมาย โดยมีรองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนผูชวย อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด ใหเปนไปตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําส่ังมอบหมาย 

ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได 
ใหรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจัดไวเปน
ผูรักษาราชการแทน ในกรณทีี่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและรองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูรักษา
ราชการแทน 

การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายใด ถากฎหมายนั้นมิไดบัญญัติในเรื่องการมอบ
อํานาจไวเปนอยางอื่น นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรอง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได 

 
มาตรา ๔๐  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด และขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบคดี
ละเมิดขอบัญญัติได 

เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๔๑  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัด โดยมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชา และมีรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดและปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชารอง
จากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามลําดับ 

                                      
๖ มาตรา ๓๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจงัหวดั (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและหัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวน
จังหวัดมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามท่ีนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย 

 
มาตรา ๔๒  การแบงหนวยการบริหาร การกาํหนดตําแหนง การใหไดรับ

เงินเดือน การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน วินัยและการรักษาวินัย การออกจาก
ราชการ การรองทุกขและการอุทธรณของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และองคกรกํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ท้ังนี ้การแบงหนวยการ
บริหารใหคํานึงถึงภาระงานและเงินรายไดซึ่งไมรวมเงินอุดหนุนดวย 

องคกรกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง อยางนอยใหประกอบดวย
ผูแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองในระหวางนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดจํานวนสองคน และผูแทนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองใน
ระหวางปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสองคนดวย 

 
มาตรา ๔๓  เพื่อประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดอาจขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นมาชวยปฏิบัติราชการชั่วคราวโดยมี
กําหนดเวลาได โดยเสนอเรื่องตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาทําความตกลงกับหนวยงานตน
สังกัดของผูน้ันกอน และเมื่อหมดความจําเปนแลวใหรีบสงตัวผูนั้นคืนตนสังกัด 

ใหถือวาผูซึ่งมาชวยราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่เสมือนเปน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตนิี้โดยไมขาดจากสถานภาพเดิมและคง
ไดรับเงินเดือนทางตนสังกัดเดิม 

 
มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดและขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๔ 

อํานาจหนาท่ีขององคการบรหิารสวนจังหวัด 
   

 
มาตรา ๔๕  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขต

องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
(๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

(๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 
(๔) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการ

สวนทองถิ่นอื่น 
(๕) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวน

ทองถ่ินอ่ืน 
(๖) อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวน

จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๗ ทวิ)๗ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถ่ิน 
(๘) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีอยูใน

เขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา  ท้ังนี ้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๙) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาค 
อาจมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได  ท้ังนี ้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๖  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจ

หนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่อยูนอกเขตจังหวัดได เม่ือ
ไดรับความยินยอมจากราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวของ ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๗  กิจการใดเปนกิจการที่องคการบริหารสวนจังหวัดพึงจัดทําตาม

อํานาจหนาท่ี ถาองคการบริหารสวนจังหวัดไมจัดทํา รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งใหราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการนั้นได 

ในกรณีที่ราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการตามวรรคหนึ่ง 
ใหคิดคาใชจายและคาภาระตาง ๆ ตามความเปนจริงไดตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

                                      
๗ มาตรา ๔๕ (๗ ทว)ิ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจงัหวดั (ฉบับท่ี ๒ ) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔๘  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น โดยเรียกคาบริการได โดยตราเปน
ขอบัญญัติ 

 
มาตรา ๔๙  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการซึ่งอยูใน

อํานาจหนาท่ีขององคการบรหิารสวนจังหวัดและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการหรือ
คาตอบแทนที่เกี่ยวของแทนองคการบริหารสวนจังหวัดได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดเสียกอน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไมได 
 
มาตรา ๕๐  การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดที่มีลักษณะเปนการ

พาณิชยอาจทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
 
มาตรา ๕๑  ขอบัญญัติจะตราขึ้นไดในกรณ ีดังตอไปนี้ 
(๑) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่กําหนด

ไวในพระราชบัญญัตินี ้
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดตราขอบัญญัต ิหรือให

มีอํานาจตราขอบัญญัต ิ
(๓) การดําเนินการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๕๐ 
ในขอบัญญัติจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนด

โทษจําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยาง
อื่น 

 
มาตรา ๕๒๘  รางขอบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเขาชื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น 

การเสนอรางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะตองมีคํารับรองของนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด 

 

                                      
๘ มาตรา ๕๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจงัหวดั (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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 ๕๓  ขอบัญญัติจะใชบังคับไดเมื่อผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ และประกาศ
ไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการขององคการบริหารสวนจังหวัดแลวสิบหาวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉินถามี
ความระบุไวในขอบัญญัตินั้นวาใหใชบังคับไดทันที ใหใชบังคับขอบัญญัติในวันที่ประกาศ 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับรางขอบัญญัติแลวตองอนุมัติและประกาศภายในสิบ
หาวนั ถาผูวาราชการจังหวัดไมอนุมัติและประกาศรางขอบัญญัติภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือ
วาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยกับรางขอบัญญัติ 

ผูวาราชการจังหวัดจะอนุมัติรางขอบัญญัติใดมิไดถาเห็นวารางขอบัญญัตินั้นเปน
รางขอบัญญัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือเปนรางขอบัญญัติที่ออกนอกเหนืออํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ในกรณีเชนนั้นใหรางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๕๔  เมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาและเห็นชอบดวยกับ

รางขอบัญญัติใด ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นไปยังนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อลงนามแลวสงไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหความเห็นชอบ 

ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมเห็นดวยกับรางขอบัญญัติที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลว ใหสงรางขอบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการ
จังหวัดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัย ชี้ขาด ถาผูวาราชการ
จังหวัดเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหสงรางขอบัญญัตินั้นใหนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลงนามภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคืนมา 
ถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมลงนามภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหผูวาราชการจังหวัดลง
นามและประกาศใชบังคับตอไป 

ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสงราง
ขอบัญญัติคืนไปยังสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
พิจารณาใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติคืนมา ถาสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดยังยืนยันใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู ใหดําเนินการประกาศรางขอบัญญัตินั้นใชบังคับตอไป 

 
มาตรา ๕๕  เมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาและไมเห็นชอบดวย

กับหลักการของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ใหสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมนั้นไปยังผูวาราชการจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมให
ความเห็นชอบ 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมนั้นเปนอัน



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

ตกไป และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนงนับแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดมี
หนังสือแจงความเห็นของผูวาราชการจังหวัดไปยังประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสงราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมคืนไปยัง
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดและใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาใหมภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมคืนมา ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังยืนยันไมเห็นดวยดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู ใหรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๕๖  ขอบัญญัติใหใชบังคับไดในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่

ไมขัดหรือแยงกับขอบัญญัติทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัดนั้น 
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีขอบัญญัติที่

ประกาศใชบังคับแลวไว ณ ท่ีทําการขององคการบริหารสวนจังหวัดและกรมการปกครอง เพื่อให
ประชาชนเขาตรวจดูได 

 
มาตรา ๕๗  ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดให

ทันทวงทีมิได นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจออกขอบัญญัติชั่วคราวได เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และเมื่อไดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการขององคการบริหารสวนจังหวัดแลวใหใชบังคับได 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคราวตอไป ใหนําขอบัญญัติ
ชั่วคราวนั้นเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่ออนุมัติ และเมื่อสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดอนุมัติแลว ใหใชขอบัญญัติชั่วคราวนั้นเปนขอบัญญัติตอไป แตถาสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดไมอนุมัติ ใหขอบัญญัติชั่วคราวนั้นเปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได
เปนไปในระหวางที่ใชขอบัญญัติชั่วคราวนั้น 

 
หมวด ๕ 

การงบประมาณและการคลัง 
   

 
มาตรา ๕๘  งบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดใหทําเปน

ขอบัญญัติ ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ให
ใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่แลวนั้นไปพลางกอน 

งบประมาณรายจายจะมีไดเฉพาะในเรื่อง ดังตอไปนี้ 
(๑) กิจการที่ระบุไวในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

(๒) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๕๙  ถาในปใดจํานวนเงินท่ีไดอนุมัติไวตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณไมพอสําหรับการใชจายประจําป หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้ง
งบประมาณรายจายขึ้นใหมในระหวางป ใหทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

 
มาตรา ๖๐  ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตว

และผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว ในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถิ่น
อื่น ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดเก็บเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น และใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรใหสภาตําบลตามระเบียบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๖๑  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนท่ีจัดเก็บไดในจังหวัดใด 

ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๖๒  ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บไดในจังหวัดใด 

ใหสงมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดรอยละหาของภาษีที่จัดเก็บได 
 
มาตรา ๖๓ คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียม

ตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ที่ไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดใด ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๔  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุง

องคการบริหารสวนจังหวัดจากสถานคาปลีกในเขตจังหวัด ดังตอไปนี ้
(๑) น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันท่ีคลายกัน และ

กาซปโตรเลียมไมเกินลิตรละหาสตางค 
(๒) ยาสูบ ไมเกินมวนละหาสตางค 
ราคาจําหนายปลีกที่เพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่งไมถือวาเปนการตองหามตามกฎหมาย

วาดวยการกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด 
 
มาตรา ๖๕  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
ตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

มาตรา ๖๖  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเพื่อเก็บภาษี
อากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทสําหรับในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
ในการเสียภาษีอากรตามมาตรานี ้เศษของหน่ึงบาทใหปดท้ิง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี ้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียม

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๖๗  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเพื่อเก็บ

ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวล
รัษฎากรสําหรับในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น ดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ให
องคการบริหารสวนจังหวัดเก็บในอัตรารอยละศูนย 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวล
รัษฎากร 

 
มาตรา ๖๘  กิจการใดท่ีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลเปนผูดําเนินการ ถากิจการ

นั้นอยูในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
พนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และ
คาปรับเนื่องในกิจการเชนวานั้นใหถือเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๖๙  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจออกขอบัญญัติเพื่อเก็บคาธรรมเนียม

ใด ๆ จากผูซึ่งใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีข้ึน
ได  ท้ังน้ี ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๗๐  ในการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด และรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจและหนาท่ี
ปฏิบัติการตามกฎหมาย เวนแตกฎหมายวาดวยการนั้นจะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ
หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจส่ังยึดและส่ังขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของผูตองรับผิดชอบเสียภาษีอากรไดโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือมีคําสั่ง  ท้ังน้ี เม่ือ
ไดรับความเห็นชอบจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแลว 

วิธีการยึดและการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคสอง ใหปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด เมื่อหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึดและ
ขายทอดตลาดและเงินภาษีอากรคางชําระแลว ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 

 
มาตรา ๗๑  องคการบริหารสวนจังหวัดจะมอบใหสวนราชการ ราชการสวน

ทองถิ่นอื่นเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอื่นใดเพื่อ
องคการบริหารสวนจังหวัดก็ได  ท้ังน้ี โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ราชการสวนทองถิ่นอื่นจะมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดเก็บภาษีอากร
คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอื่นใดเพื่อราชการสวนทองถิ่นอื่นก็ได  ท้ังน้ี
โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

องคการบริหารสวนจังหวัดจะมอบหมายใหเอกชนดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ยกเวนการเรียกเก็บภาษีอากรก็ได  ท้ังนี ้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๒  ทุกปงบประมาณ ใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกองคการบริหารสวน

จังหวัดเปนเงินอดุหนนุ 
 
มาตรา ๗๓  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายได ดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีอากรตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 
(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีมีกฎหมายบญัญัติไว 
(๓) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(๕) รายไดจากการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(๖) พันธบัตรหรือเงินกูตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 
(๗) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ซึ่งไดรับ

ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
(๘) เงินอุดหนุนหรือรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๙) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให 
(๑๐) รายไดอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

 
มาตรา ๗๔  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายจาย ดังตอไปนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ 
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสดุ 
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจายอื่นใดตามที่มีขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 
มาตรา ๗๕  เงินเดือนและคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และกรรมการสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๗๖  การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหา

ผลประโยชนจากทรัพยสิน การดําเนินกิจการการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดและการ
จัดหาพัสดุและการจัดจาง และการใหไดรับสวัสดิการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดให
เปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงความเปนอิสระ ความคลองตัวและ
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย 

 
หมวด ๖ 

การกํากับดูแล 
   

 
มาตรา ๗๗  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับของทางราชการ เพื่อ
การนี้ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริงหรือส่ังใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดได 

ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรอง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติการในทางที่อาจนํามาซึ่งความเสียหายแกองคการบริหาร
สวนจังหวัด หรือกระทําการฝาฝนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ ผูวาราชการ



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

จังหวัดมีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวได แลวใหรายงานรัฐมนตรีภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
รายงานจากผูวาราชการจังหวัด 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
 
มาตรา ๗๘  ผูวาราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดซ่ึงมิใชขอบัญญัติไดในกรณีที่ปรากฏวามตินั้นฝาฝนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบขอบังคับ
ของทางราชการ หรือเปนมติท่ีนอกเหนืออํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

คําสั่งเพิกถอนมติของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งตองแสดงเหตุผลของการ
เพิกถอนมตินั้น และตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ 

ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังยืนยันมติเดิมดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยู ใหผูวาราชการ
จังหวัดรายงานการยืนยันมติดังกลาวและเหตุผลของการเพิกถอนมติของผูวาราชการจงัหวัดตอ
รัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติยืนยันมติเดิม 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
รายงานจากผูวาราชการจังหวัด 

 
มาตรา ๗๙  ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดละเลยไมปฏิบัติการตาม

อํานาจหนาท่ีหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือประพฤติตนฝาฝนความสงบเรียบรอย
ของประชาชน ผูวาราชการจงัหวัดจะดําเนินการสอบสวนก็ได 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งนั้น ผูวาราชการจังหวัดจะตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หรือสงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ดําเนินการสอบสวนก็ได 

ถาหากผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีพฤติการณ
เชนนั้นจริง ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอใหรัฐมนตรีสั่งใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจาก
ตําแหนง คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

 
มาตรา ๘๐๙  เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

จังหวัด หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีเพื่อยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดก็ได 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้
รัฐมนตรีมีอํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 
                                      

๙ มาตรา ๘๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจงัหวดั (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

เมื่อมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือถือวามีการยุบสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ข้ึนใหมภายในส่ีสิบหาวัน 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๑  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๘๒  ใหสภาจังหวัดท่ีมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตนิี้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี ้
ใหสมาชิกสภาจังหวัดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญตัินี้จนกวาจะครบสี่ปนับแตวนัเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘๑๐ 

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูวาราชการจังหวัดจัด
ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคหนึ่งดําเนินการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดคนหนึ่งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ในระหวางท่ียังไมมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคสาม ใหผูวา
ราชการจังหวัดทําหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไปพลางกอน 

 
มาตรา ๘๓  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี ้สิทธิ และเงินงบประมาณของ

องคการบริหารสวนจังหวัดที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตนิี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๘๔  ใหบรรดาขาราชการสวนจังหวัดและลูกจางขององคการบริหารสวน

จังหวัดซ่ึงมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๘๕  ใหบรรดาขอบัญญัติจังหวัด กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ คําส่ัง และ

ประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด หรือกฎหมายอ่ืนท่ีใชบังคับ
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ

                                      
๑๐ มาตรา ๘๒ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจงัหวดั (ฉบับท่ี ๒ ) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมกีารออกขอบัญญัต ิกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ คําส่ัง และประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๘๖  ให ก.จ. อ.ก.จ.วิสามัญ และ อ.ก.จ.จังหวัด ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยูใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๒ ใชบังคับ  ท้ังนี ้ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๗  ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จังหวัดใดยังมีสภาตําบลอยู ให

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่
และทรัพยสินสวนจังหวัดและการคลังยังคงใชบังคับไดตอไปในเขตสภาตําบลสําหรับจังหวัดนั้น
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๘๘  ในระหวางที่องคการบริหารสวนจังหวัดยังมิไดมอบใหสวนราชการที่

ทําหนาที่จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ใหสวนราชการดังกลาว
เรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมเพื่อองคการบริหารสวนจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกเทากับอัตราตาม
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 

การเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมของสวนราชการตามมาตรานี้ ใหถือวา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดมอบใหสวนราชการดังกลาวเรียกเก็บเพื่อองคการบริหารสวนจังหวัด
ตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 

 
มาตรา ๘๙  ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตร ี



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่องคการบริหารสวน
จังหวัดท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เปน
องคกรปกครองทองถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยูนอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาล เม่ือได
มีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกใชบังคับเพื่อ
กระจายอํานาจการปกครองใหแกองคการบริหารสวนตําบล ในการนี้สมควรปรับปรุงบทบาทและ
อํานาจหนาท่ีขององคการบรหิารสวนจังหวัดใหสอดคลองกันและปรับปรุงโครงสรางขององคการ
บริหารสวนจังหวัดใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 
๖/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๑ 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดกําหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองสวนทองถิ่นขึ้นใหม เพ่ือให
เปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น จึงสมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัดในสวนของการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดและการพนจากตําแหนงของประธานและรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด นายกและรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด การยุบสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด รวมท้ังอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 
๖/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 

ศุภสรณ/อภิสิทธิ์ 
ผูจัดทํา 
๐๗/๐๓/๔๖ 
 

                                      
๑๑ รก.๒๕๔๒/๑๕ก/๘/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ 


