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พระราชบัญญัติ 
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 

ให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให#ไว# ณ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป6นป7ท่ี ๕๔ ในรัชกาลป8จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล#าฯ 
ให#ประกาศว$า 

 
โดยท่ีเป6นการสมควรมีกฎหมายว$าด#วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล#าฯ ให#ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว#โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต$อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว$า “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให#ใช#บังคับต้ังแต$วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป6นต#นไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และข#อบังคับใด ๆ ในส$วนท่ีมีบัญญัติไว#แล#วใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย#งกับบทแห$งพระราชบัญญัตินี้ ให#ใช#พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน” หมายความว$า องค%การบริหารส$วนจังหวัด เทศบาล 

องค%การบริหารส$วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดต้ัง 

“คณะกรรมการ” หมายความว$า คณะกรรมการการกระจายอํานาจให#แก$องค%กร
ปกครองส$วนท#องถ่ิน 

“กรรมการ” หมายความว$า กรรมการการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วน
ท#องถ่ิน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล$ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๑๔ ก/หน#า ๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
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“รัฐมนตรี” หมายความว$า รัฐมนตรีผู#รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให#นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว$าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว$าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในส$วนท่ีเก่ียวกับอํานาจและหน#าท่ีของตน 
และมีอํานาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือได#ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล#วให#ใช#บังคับได# 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน 

   
 

มาตรา ๖  ให#มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว$า “คณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน” ประกอบด#วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป6นประธาน 
(๒) รัฐมนตรีว$าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว$าการกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห$งชาติ ผู#อํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมส$งเสริมการปกครองท#องถ่ิน* 

(๓) ผู#แทนองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินจํานวนสิบสองคน ประกอบด#วยผู#บริหาร
องค%การบริหารส$วนจังหวัดสองคน ผู#บริหารเทศบาลสามคน ผู#บริหารองค%การบริหารส$วนตําบลห#าคน 
และผู#บริหารกรุงเทพมหานคร ผู#บริหารเมืองพัทยาหรือผู#บริหารองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดต้ังข้ึนรวมสองคน  ท้ังนี้ โดยให#ผู#บริหารองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินแต$ละประเภทเลือก
กันเองตามหลักเกณฑ%และวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๔) ผู#ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบด#วยบุคคลซ่ึงมีความรู#ความเชี่ยวชาญ
ในด#านการบริหารราชการแผ$นดิน ด#านการพัฒนาท#องถ่ิน ด#านเศรษฐศาสตร% ด#านการปกครองส$วน
ท#องถ่ินในสาขารัฐศาสตร%หรือรัฐประศาสนศาสตร% และด#านกฎหมาย  ท้ังนี้ การสรรหาผู#ทรงคุณวุฒิให#
เป6นไปตามหลักเกณฑ%และวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 

ให#หัวหน#าสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วน
ท#องถ่ินเป6นเลขานุการคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๗  กรรมการผู#ทรงคุณวุฒิต#องมีคุณสมบัติและไม$มีลักษณะต#องห#าม 

ดังต$อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม$ต่ํากว$าสามสิบห#าป7บริบูรณ% 
(๓) ไม$เป6นข#าราชการซ่ึงมีตําแหน$งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ#างของ

หน$วยราชการ หน$วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน เว#นแต$เป6นผู#สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

(๔) ไม$เป6นผู#ดํารงตําแหน$งทางการเมือง 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) ไม$เป6นสมาชิกสภาท#องถ่ินหรือผู#บริหารท#องถ่ิน 
(๖) ไม$เป6นเจ#าหน#าท่ีหรือผู#มีตําแหน$งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
 
มาตรา ๘  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พ#นจากตําแหน$งเม่ือลาออกโดยยื่นหนังสือ

ลาออกต$อประธานกรรมการ หรือพ#นจากการเป6นผู#บริหารท#องถ่ิน 
 
มาตรา ๙  กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยู$ในตําแหน$งคราวละสี่ป7 และอาจ

ได#รับสรรหาเป6นกรรมการอีกได#ไม$เกินสองวาระติดต$อกัน 
ถ#ากรรมการตามวรรคหนึ่งว$างลง ให#สรรหากรรมการแทน และให#ผู#ซ่ึงได#รับสรรหา

อยู$ในตําแหน$งเท$ากับระยะเวลาท่ีเหลืออยู$ของผู#ซ่ึงตนแทน 
ในระหว$างท่ียังมิได#สรรหากรรมการแทนตําแหน$งท่ีว$างตามวรรคสอง และยังมี

กรรมการเหลืออยู$เกินก่ึงหนึ่ง ให#กรรมการท่ีเหลืออยู$ปฏิบัติหน#าท่ีต$อไปได# 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพ#นจากตําแหน$งตามวาระ กรรมการผู#ทรงคุณวุฒิพ#นจาก

ตําแหน$ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต$อประธานกรรมการ 
(๓) เป6นบุคคลล#มละลาย 
(๔) เป6นคนไร#ความสามารถหรือคนเสมือนไร#ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต#องห#ามตามมาตรา ๗ 
(๖) ได#รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให#จําคุก 
 
มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการต#องมีกรรมการมาประชุมไม$น#อยกว$าก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป6นองค%ประชุม 
ในการประชุม ถ#าประธานกรรมการไม$อยู$ในท่ีประชุมหรือไม$สามารถปฏิบัติหน#าท่ีได# 

ให#ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน#าท่ีเป6นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดให# ถือเสียงข#างมาก กรรมการคนหนึ่ งให# มี เสียงหนึ่ งในการ

ลงคะแนน ถ#าคะแนนเสียงเท$ากัน ให#ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป6นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๒  ให#คณะกรรมการมีอํานาจและหน#าท่ี ดังต$อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินและแผนปฏิบัติ

การเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต$อรัฐสภา 
(๒) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหน#าท่ีระหว$างรัฐกับ

องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน และระหว$างองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินด#วยกันเอง 
(๓) ปรับปรุงสัดส$วนภาษีและอากร และรายได#ระหว$างรัฐกับองค%กรปกครองส$วน

ท#องถ่ิน และระหว$างองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินด#วยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหน#าท่ีของรัฐกับองค%กร
ปกครองส$วนท#องถ่ิน และระหว$างองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินด#วยกันเองเป6นสําคัญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ%และข้ันตอนการถ$ายโอนภารกิจจากราชการส$วนกลางและ
ราชการส$วนภูมิภาคให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน 

(๕) ประสานการถ$ายโอนข#าราชการ ข#าราชการส$วนท#องถ่ิน และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจระหว$างส$วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินกับคณะกรรมการ 
พนักงานส$วนท#องถ่ินหรือหน$วยงานท่ีเก่ียวข#อง เพ่ือให#สอดคล#องกับการกําหนดอํานาจและหน#าท่ี การ
จัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณท่ีราชการส$วนกลางโอนให#แก$องค%กรปกครองส$วน
ท#องถ่ิน และการถ$ายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔) 

(๖) เสนอแนะต$อคณะรัฐมนตรีให#มีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการอนุญาต
ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติให#ต#องขออนุมัติหรือขออนุญาตไปให#องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน โดยคํานึงถึง
ความสะดวก รวดเร็วในการให#บริการประชาชน และการกํากับดูแลให#เป6นไปตามกฎหมายนั้น ๆ เป6น
สําคัญ 

(๗) เสนอแนะมาตรการด#านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและ
การรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน 

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ 
ข#อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งท่ีจําเป6นเพ่ือดําเนินการให#เป6นไปตามแผนการกระจายอํานาจให#แก$
องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินต$อคณะรัฐมนตรี 

(๙) เร$งรัดให#มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข#อบังคับ 
ระเบียบ และคําสั่งท่ีจําเป6นเพ่ือดําเนินการให#เป6นไปตามแผนการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครอง
ส$วนท#องถ่ิน 

(๑๐) เสนอแนะต$อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจัดสรรเพ่ิมข้ึนให#แก$
องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน เนื่องจากการถ$ายโอนภารกิจจากส$วนกลาง 

(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑ%การจัดสรรเงินอุดหนุนให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน
ตามความจําเป6น 

(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส$วนร$วมของประชาชนในท#องถ่ิน 
(๑๓) เสนอความเห็นต$อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏว$าส$วน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม$ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน 
(๑๔) เสนอรายงานเก่ียวกับการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินต$อ

คณะรัฐมนตรี อย$างน#อยป7ละหนึ่งครั้ง 
(๑๕) ออกประกาศกําหนดตามท่ีกําหนดไว#ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไว#ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เม่ือได#ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล#วให#ใช#

บังคับได# 
 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการอาจแต$งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการใด ๆ ตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมายได# 
ให#นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช#บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหน#าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให#คณะกรรมการมีอํานาจ
ออกคําสั่งเป6นหนังสือเรียกให#ส$วนราชการ หน$วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ#าหน#าท่ีของรัฐ ส$ง
ข#อมูลหรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข#องมาเพ่ือใช#ประกอบการพิจารณาได# ในการนี้อาจเรียกบุคคลใด ๆ 
มาชี้แจงด#วยก็ได# 

 
มาตรา ๑๕  ให#มีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครอง

ส$วนท#องถ่ินในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหน#าท่ีดังต$อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) รวบรวมข#อมูล ศึกษา และวิเคราะห%เก่ียวกับการกระจายอํานาจให#แก$องค%กร

ปกครองส$วนท#องถ่ิน และข#อมูลต$าง ๆ เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ 
(๓) ร$วมมือและประสานงานกับราชการส$วนกลาง ราชการส$วนภูมิภาค องค%กร

ปกครองส$วนท#องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการให#เป6นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๕ ) ปฏิ บั ติหน# า ท่ี อ่ืนตาม ท่ีกฎหมายกําหนดให# เป6 นหน# า ท่ี ของสํ านั กงาน

คณะกรรมการการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน หรือตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

การกําหนดอํานาจและหน#าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
   

 
มาตรา ๑๖  ให#เทศบาล เมืองพัทยา และองค%การบริหารส$วนตําบลมีอํานาจและ

หน#าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน%ของประชาชนในท#องถ่ินของตนเองดังนี้ 
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ินของตนเอง 
(๒) การจัดให#มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(๓) การจัดให#มีและควบคุมตลาด ท$าเทียบเรือ ท$าข#าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก$อสร#างอ่ืน ๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส$งเสริม การฝTก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย% และการส$งเสริมการลงทุน 
(๘) การส$งเสริมการท$องเท่ียว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห% และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู#ด#อยโอกาส 
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป8ญญาท#องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี

ของท#องถ่ิน 
(๑๒) การปรับปรุงแหล$งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู$อาศัย 
(๑๓) การจัดให#มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ$อนหย$อนใจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๔) การส$งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส$งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส$งเสริมการมีส$วนร$วมของราษฎรในการพัฒนาท#องถ่ิน 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป6นระเบียบเรียบร#อยของบ#านเมือง 
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให#มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว% 
(๒๒) การจัดให#มีและควบคุมการฆ$าสัตว% 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป6นระเบียบเรียบร#อย และการอนามัย โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 
(๒๔ ) การจัดการ การบํ ารุ งรักษา และการใช#ป ระโยชน% จากปX าไม#  ท่ี ดิ น 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส$งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร#อย การส$งเสริมและสนับสนุนการปYองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย%สิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดท่ีเป6นผลประโยชน%ของประชาชนในท#องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๗  ภายใต#บังคับมาตรา ๑๖ ให#องค%การบริหารส$วนจังหวัดมีอํานาจและ

หน#าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน%ของประชาชนในท#องถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๒) การสนับสนุนองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท#องถ่ิน 
(๓) การประสานและให#ความร$วมมือในการปฏิบัติหน#าท่ีขององค%กรปกครองส$วน

ท#องถ่ินอ่ืน 
(๔) การแบ$งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต#องแบ$งให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอ่ืน 
(๕) การคุ#มครอง ดูแล และบํารุงรักษาปXาไม#  ท่ี ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล#อม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การส$งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การส$งเสริมการมีส$วนร$วมของราษฎรในการพัฒนาท#องถ่ิน 
(๙) การส$งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
(๑๐) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล#อมและมลพิษต$าง ๆ 
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส$งท้ังทางบกและทางน้ํา 
(๑๔) การส$งเสริมการท$องเท่ียว 
(๑๕) การพาณิชย% การส$งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม$ว$าจะดําเนินการเอง

หรือร$วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(๑๖) การสร#างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมต$อระหว$างองค%กรปกครอง

ส$วนท#องถ่ินอ่ืน 
(๑๗) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การส$งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท#องถ่ิน 
(๑๙) การจัดให#มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปYองกันและควบคุม

โรคติดต$อ 
(๒๐) การจัดให#มีพิพิธภัณฑ%และหอจดหมายเหตุ 
(๒๑) การขนส$งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๓) การจัดให#มีระบบรักษาความสงบเรียบร#อยในจังหวัด 
(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเป6นอํานาจและหน#าท่ีขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอ่ืนท่ี

อยู$ในเขต และกิจการนั้นเป6นการสมควรให#องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอ่ืนร$วมกันดําเนินการหรือให#
องค%การบริหารส$วนจังหวัดจัดทํา  ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๒๕) สนับสนุนหรือช$วยเหลือส$วนราชการ หรือองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอ่ืนใน
การพัฒนาท#องถ่ิน 

(๒๖) การให#บริการแก$เอกชน ส$วนราชการ หน$วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค%กร
ปกครองส$วนท#องถ่ินอ่ืน 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห% และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู#ด#อยโอกาส 

(๒๘) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว#ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
กําหนดให#เป6นอํานาจและหน#าท่ีขององค%การบริหารส$วนจังหวัด 

(๒๙) กิจการอ่ืนใดท่ีเป6นผลประโยชน%ของประชาชนในท#องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ให#กรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน#าท่ีในการจัดระบบบริการ

สาธารณะเพ่ือประโยชน%ของประชาชนในท#องถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 
 
มาตรา ๑๙  ให#องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกําหนดให#เป6นองค%กร

ปกครองส$วนท#องถ่ินรูปแบบพิเศษไม$เต็มพ้ืนท่ีจังหวัด มีอํานาจและหน#าท่ีในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน%ของประชาชนในท#องถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให#องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกําหนดให#เป6นองค%กรปกครองส$วน
ท#องถ่ินรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนท่ีจังหวัด มีอํานาจและหน#าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน%ของประชาชนในท#องถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให#องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินมีอํานาจและ

หน#าท่ีเก่ียวกับการให#บริการสาธารณะอย$างเดียวกันหรือคล#ายคลึงกันให#คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดว$าองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินมีอํานาจและหน#าท่ีรับผิดชอบในส$วนใด 

 
มาตรา ๒๑  บรรดาอํานาจและหน#าท่ีท่ีอยู$ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย 

รัฐอาจมอบอํานาจและหน#าท่ีให#องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินดําเนินการแทนได# 
ในการดําเนินงานตามอํานาจและหน#าท่ีท่ีระบุไว#ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา

๑๘ และมาตรา ๑๙ องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอาจร$วมมือกันดําเนินการหรืออาจร#องขอให# รัฐหรือ
องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอ่ืน แล#วแต$กรณี ดําเนินการแทนได# 

 
มาตรา ๒๒  องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอาจมอบให#เอกชนดําเนินการตามอํานาจ

และหน#าท่ีแทนได#  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๓ 
การจัดสรรสัดส$วนภาษีและอากร 

   
 

มาตรา ๒๓  เทศบาล เมืองพัทยา และองค%การบริหารส$วนตําบลอาจมีรายได#จาก
ภาษีอากร ค$าธรรมเนียม และเงินรายได# ดังต$อไปนี้ 

(๑) ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายว$าด#วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(๒) ภาษีบํารุงท#องท่ีตามกฎหมายว$าด#วยภาษีบํารุงท#องท่ี 
(๓) ภาษีปYายตามกฎหมายว$าด#วยภาษีปYาย 
(๔) ภาษีมูลค$าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรท่ีได#รับการจัดสรรในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกับ

การจัดสรรตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แล#วไม$เกินร#อยละสามสิบของภาษีมูลค$าเพ่ิมท่ี
จัดเก็บได#หักส$วนท่ีต#องจ$ายคืนแล#ว โดยเป6นหน#าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข#อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนใน
อัตราซ่ึงเม่ือรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แล#วไม$เกินร#อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร โดยเป6นหน#าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 

(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว$าด#วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว$า
ด#วยสุรา และค$าแสตมปZยาสูบตามกฎหมายว$าด#วยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการค#าในเขตเทศบาล เมืองพัทยา 
และองค%การบริหารส$วนตําบล โดยออกข#อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราไม$เกินร#อยละสามสิบของ
อัตราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให#ถือเป6นภาษีและค$าแสตมปZตามกฎหมายว$าด#วยการนั้น โดย
เป6นหน#าท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) ภาษีและค$าธรรมเนียมรถยนต% รวมท้ังเงินเพ่ิมตามกฎหมายว$าด#วยรถยนต% ภาษี
รถตามกฎหมายว$าด#วยการขนส$งทางบก และค$าธรรมเนียมล#อเลื่อนตามกฎหมายว$าด#วยล#อเลื่อน 

(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายว$าด#วยการพนัน 
(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว$าด#วยการศึกษาแห$งชาติ 
(๑๐) อากรการฆ$าสัตว%และผลประโยชน%อ่ืนอันเกิดจากการฆ$าสัตว%ตามกฎหมายว$า

ด#วยการควบคุมการฆ$าสัตว%และจําหน$ายเนื้อสัตว% 
(๑๑) อากรรังนกอีแอ$นตามกฎหมายว$าด#วยอากรรังนกอีแอ$น 
(๑๒) ค$าภาคหลวงแร$ตามกฎหมายว$าด#วยแร$หลังจากหักส$งเป6นรายได#ของรัฐใน

อัตราร#อยละสี่สิบแล#ว ดังต$อไปนี้ 
(ก) องค%การบริหารส$วนตําบลหรือเทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีตาม

ประทานบัตร ให#ได#รับการจัดสรรในอัตราร#อยละยี่สิบของเงินค$าภาคหลวงแร$ท่ีจัดเก็บได#ภายในเขต 
(ข) องค%การบริหารส$วนตําบลและเทศบาลอ่ืนท่ีอยู$ภายในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี

ครอบคลุมพ้ืนท่ีตามประทานบัตร ให#ได#รับการจัดสรรในอัตราร#อยละสิบของเงินค$าภาคหลวงแร$ท่ี
จัดเก็บได#ภายในเขต 

(ค) องค%การบริหารส$วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืนให#ได#รับการจัดสรรใน
อัตราร#อยละสิบของเงินค$าภาคหลวงแร$ท่ีจัดเก็บได#ภายในเขต 

(๑๓) ค$าภาคหลวงป[โตรเลียมตามกฎหมายว$าด#วยป[โตรเลียมหลังจากหักส$งเป6น
รายได#ของรัฐในอัตราร#อยละสี่สิบแล#ว ดังต$อไปนี้ 

(ก) องค%การบริหารส$วนตําบลหรือเทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีตาม
สัมปทาน ให#ได#รับการจัดสรรในอัตราร#อยละยี่สิบของเงินค$าภาคหลวงป[โตรเลียมท่ีจัดเก็บได#ภายใน
เขต 

(ข) องค%การบริหารส$วนตําบลหรือเทศบาลอ่ืนท่ีอยู$ภายในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี
ครอบคลุมพ้ืนท่ีตามสัมปทาน ให#ได#รับการจัดสรรในอัตราร#อยละสิบของเงินค$าภาคหลวงป[โตรเลียมท่ี
จัดเก็บได#ภายในเขต 

(ค) องค%การบริหารส$วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ให#ได#รับการจัดสรรใน
อัตราร#อยละสิบของเงินค$าภาคหลวงป[โตรเลียมท่ีจัดเก็บได#ภายในเขต 

(๑๔) ค$าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย%ท่ีมีทุน
ทรัพย%ภายในเขต  ท้ังนี้ ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายว$าด#วยอาคารชุด 

(๑๕) ค$าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว$าด#วยการเดินอากาศ  ท้ังนี้ ให#เป6นไป
ตามอัตราและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๑๖) ค$าธรรมเนียมดังต$อไปนี้ โดยออกข#อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราไม$เกินร#อย
ละสิบของค$าธรรมเนียมท่ีมีการจัดเก็บตามกฎหมายว$าด#วยการนั้น 

(ก) ค$าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว$าด#วยสุรา 
(ข) ค$าธรรมเนียมใบอนุญาตเล$นการพนันตามกฎหมายว$าด#วยการพนัน 

(๑๗) ค$าธรรมเนียม ค$าใบอนุญาต และค$าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหน#าท่ี
ให#เทศบาล เมืองพัทยา และองค%การบริหารส$วนตําบลเป6นเจ#าหน#าท่ีดําเนินการภายในเขตท#องถ่ินนั้น 
ๆ และให#ตกเป6นรายได#ขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินดังกล$าว ในกรณีกฎหมายกําหนดให#เทศบาล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เป6นผู#จัดเก็บค$าธรรมเนียม ค$าใบอนุญาต และค$าปรับ ให#นํารายได#มาแบ$งให#แก$องค%การบริหารส$วน
ตําบลท่ีอยู$ภายในเขตจังหวัดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๑๘) ค$าใช#น้ําบาดาลตามกฎหมายว$าด#วยน้ําบาดาล  ท้ังนี้ ให#เป6นไปตามสัดส$วนท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

(๑๙) ค$าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู#ใช#หรือได#รับประโยชน%จากบริการ
สาธารณะท่ีจัดให#มีข้ึน 

(๒๐) รายได#อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให#เป6นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค%การ
บริหารส$วนตําบล 

 
มาตรา ๒๔  องค%การบริหารส$วนจังหวัดอาจมีรายได#จากภาษีอากร ค$าธรรมเนียม 

และเงินรายได# ดังต$อไปนี้ 
(๑) ภาษีบํารุงองค%การบริหารส$วนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันท่ีคล#ายกัน 

น้ํามันดีเซลและน้ํามันท่ีคล#ายกัน ก\าซป[โตรเลียมท่ีใช#เป6นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต% ซ่ึงเก็บจากการค#าใน
เขตจังหวัด โดยออกข#อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได#ไม$เกินลิตรละสิบสตางค%สําหรับน้ํามัน และกิโลกรัมละไม$
เกินสิบสตางค%สําหรับก\าซป[โตรเลียม 

(๒) ภาษีบํารุงองค%การบริหารส$วนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการค#าในเขต
จังหวัดโดยออกข#อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได#ไม$เกินมวนละสิบสตางค% 

(๓) ภาษีมูลค$าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรท่ีได#รับการจัดสรรในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกับ
อัตราตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แล#วไม$เกินร#อยละสามสิบของภาษีมูลค$าเพ่ิมท่ีจัดเก็บ
ได#หักส$วนท่ีต#องจ$ายคืนแล#ว โดยเป6นหน#าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 

(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข#อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนใน
อัตราซ่ึงเม่ือรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แล#วไม$เกินร#อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร โดยเป6นหน#าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีและค$าธรรมเนียมรถยนต% รวมท้ังเงินเพ่ิมตามกฎหมายว$าด#วยรถยนต% ภาษี
รถตามกฎหมายว$าด#วยการขนส$งทางบก และค$าธรรมเนียมล#อเลื่อนตามกฎหมายว$าด#วยล#อเลื่อน 

(๖) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว$าด#วยการศึกษาแห$งชาติ 
(๗) อากรรังนกอีแอ$นตามกฎหมายว$าด#วยอากรรังนกอีแอ$น 
(๘) ค$าภาคหลวงแร$ตามกฎหมายว$าด#วยแร$ ให#ได#รับการจัดสรรในอัตราร#อยละยี่สิบ

ของค$าภาคหลวงแร$ท่ีจัดเก็บได#ภายในเขตขององค%การบริหารส$วนจังหวัดนั้น 
(๙) ค$าภาคหลวงป[โตรเลียมตามกฎหมายว$าด#วยป[โตรเลียมให#ได#รับการจัดสรรใน

อัตราร#อยละยี่สิบของค$าภาคหลวงป[โตรเลียมท่ีจัดเก็บได#ภายในเขตขององค%การบริหารส$วนจังหวัดนั้น 
(๑๐) ค$าธรรมเนียมบํารุงองค%การบริหารส$วนจังหวัดโดยออกข#อบัญญัติเรียกเก็บจาก

ผู#พักในโรงแรมตามกฎหมายว$าด#วยโรงแรม 
(๑๑) ค$าธรรมเนียม ค$าใบอนุญาต และค$าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหน#าท่ี

ให#องค%การบริหารส$วนจังหวัดเป6นเจ#าหน#าท่ีดําเนินการภายในเขตองค%การบริหารส$วนจังหวัดนั้น และ
ให#ตกเป6นรายได#ขององค%การบริหารส$วนจังหวัด 

(๑๒) ค$าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู#ใช#หรือได#รับประโยชน%จากบริการ
สาธารณะท่ีองค%การบริหารส$วนจังหวัดจัดให#มีข้ึน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๓) รายได#อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให#เป6นขององค%การบริหารส$วนจังหวัด 
 
มาตรา ๒๕  กรุงเทพมหานครอาจมีรายได#จากภาษีอากร ค$าธรรมเนียม และเงิน

รายได# ดังต$อไปนี้ 
(๑) ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายว$าด#วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(๒) ภาษีบํารุงท#องท่ีตามกฎหมายว$าด#วยภาษีบํารุงท#องท่ี 
(๓) ภาษีปYายตามกฎหมายว$าด#วยภาษีปYาย 
(๔) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันท่ีคล#ายกัน น้ํามัน

ดีเซลและน้ํามันท่ีคล#ายกัน ก\าซป[โตรเลียมท่ีใช#เป6นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต% ซ่ึงเก็บจากการค#าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยออกข#อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได#ไม$เกินลิตรละสิบสตางค%สําหรับน้ํามัน และไม$เกิน
กิโลกรัมละสิบสตางค%สําหรับก\าซป[โตรเลียม 

(๕ ) ภ าษี บํ ารุ งกรุ ง เทพมหานครสํ าห รับ ยาสู บ ซ่ึ งเก็บจากการค# า ใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยออกข#อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได#ไม$เกินมวนละสิบสตางค% 

(๖) ภาษีมูลค$าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรท่ีได#รับการจัดสรร ในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกับ
อัตราตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แล#วไม$เกินร#อยละสามสิบของภาษีมูลค$าเพ่ิมท่ีจัดเก็บ
ได#หักส$วนท่ีต#องจ$ายคืนแล#ว โดยเป6นหน#าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 

(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข#อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนใน
อัตราไม$เกินร#อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป6นหน#าท่ีของ
กรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 

(๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว$าด#วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว$า
ด#วยสุรา และค$าแสตมปZยาสูบตามกฎหมายว$าด#วยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการค#าในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยออกข#อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราไม$เกินร#อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ 
และให#ถือเป6นภาษีและค$าแสตมปZตามกฎหมายว$าด#วยการนั้นโดยเป6นหน#าท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีจะ
จัดเก็บ 

(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว$าด#วยการศึกษาแห$งชาติ 
(๑๐) ภาษีและค$าธรรมเนียมรถยนต% รวมท้ังเงินเพ่ิมตามกฎหมายว$าด#วยรถยนต% 

ภาษีรถตามกฎหมายว$าด#วยการขนส$งทางบก และค$าธรรมเนียมล#อเลื่อนตามกฎหมายว$าด#วยล#อเลื่อน 
(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายว$าด#วยการพนัน 
(๑๒ ) ค$ าภ าคหลวงแร$ต ามกฎ หมายว$ าด# วยแร$ ท่ี จั ด เก็บภาย ใน เขตของ

กรุงเทพมหานคร ในอัตราร#อยละสี่สิบของค$าภาคหลวงแร$ท่ีกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได#จริง 
(๑๓) ค$าภาคหลวงป[โตรเลียมตามกฎหมายว$าด#วยป[โตรเลียมท่ีจัดเก็บภายในเขตของ

กรุงเทพมหานคร ในอัตราร#อยละสี่สิบของค$าภาคหลวงป[โตรเลียมท่ีกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได#จริง 
(๑๔) อากรการฆ$าสัตว% และผลประโยชน%อ่ืนอันเกิดจากการฆ$าสัตว%ตามกฎหมายว$า

ด#วยการควบคุมการฆ$าสัตว%และจําหน$ายเนื้อสัตว% 
(๑๕) ค$าธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกข#อบัญญัติเรียกเก็บจากผู#พักใน

โรงแรมตามกฎหมายว$าด#วยโรงแรม 
(๑๖) ค$าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว$าด#วยการเดินอากาศ  ท้ังนี้ ให#เป6นไป

ตามอัตราและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๗) ค$าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย%ท่ีมีทุน
ทรัพย%ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายว$าด#วยอาคารชุด 

(๑๘) ค$าธรรมเนียมดังต$อไปนี้ โดยออกข#อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราไม$เกินร#อย
ละสามสิบของค$าธรรมเนียมท่ีจัดเก็บตามกฎหมายว$าด#วยการนั้น 

(ก) ค$าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว$าด#วยสุรา 
(ข) ค$าธรรมเนียมใบอนุญาตเล$นการพนันตามกฎหมายว$าด#วยการพนัน 

(๑๙) ค$าธรรมเนียม ค$าใบอนุญาต และค$าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหน#าท่ี
ให#กรุงเทพมหานครเป6นเจ#าหน#าท่ีดําเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และให#ตกเป6นรายได#
ของกรุงเทพมหานคร 

(๒๐) ค$าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู#ใช#หรือได#รับประโยชน%จากบริการ
สาธารณะท่ีกรุงเทพมหานครจัดให#มีข้ึน 

(๒๑) รายได#อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให#เป6นของกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๒๖  ให#องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกําหนดให#เป6นองค%กร

ปกครองรูปแบบพิเศษไม$เต็มพ้ืนท่ีจังหวัด มีรายได#จากภาษีอากร ค$าธรรมเนียม และเงินรายได#อ่ืนตาม
มาตรา ๒๓ 

ให#องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกําหนดให#เป6นองค%กรปกครองรูปแบบ
พิเศษเต็มพ้ืนท่ีจังหวัด มีรายได#จากภาษีอากร ค$าธรรมเนียม และเงินรายได#อ่ืนตามมาตรา ๒๓ และ
มาตรา ๒๔ 

 
มาตรา ๒๗  ภาษีและอากรประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีบัญญัติไว#ในมาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกําหนดให#เป6นภาษีและอากรร$วมกันระหว$างรัฐกับองค%กร
ปกครองส$วนท#องถ่ิน หรืออาจกําหนดให#องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินจัดเก็บเพ่ิมได# เพ่ือให#สอดคล#อง
กับการถ$ายโอนภาระหน#าท่ีและงบประมาณจากราชการส$วนกลางมายังองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน  
ท้ังนี้ ตามแผนการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน 

การจัดสรรสัดส$วนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแต$ละป7 ให#คณะกรรมการ
พิจารณากําหนดโดยคํานึงถึงภาระหน#าท่ีของรัฐกับองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินและระหว$างองค%กร
ปกครองส$วนท#องถ่ินด#วยกันเองเป6นสําคัญ 

 
มาตรา ๒๘  องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอาจมีรายรับ ดังต$อไปนี้ 
(๑) รายได#จากทรัพย%สินขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน 
(๒) รายได#จากสาธารณูปโภค 
(๓) รายได#จากการพาณิชย%และการทํากิจการ ไม$ว$าจะดําเนินการเองหรือร$วมกับ

บุคคลอ่ืน หรือจากสหการ 
(๔) ภาษีอากร ค$าธรรมเนียม ค$าใบอนุญาต ค$าปรับ ค$าตอบแทน หรือรายได#อ่ืนใด

ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว#ให#เป6นรายได#ขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน 
(๕) ค$าบริการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส$วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค%กรปกครองส$วน
ท#องถ่ินอ่ืน 

(๗) เงินช$วยเหลือจากต$างประเทศ องค%การต$างประเทศ หรือองค%การระหว$าง
ประเทศ 

(๘) รายได#จากการจําหน$ายพันธบัตร 
(๙) เงินกู#จากกระทรวง ทบวง กรม องค%การ หรือนิติบุคคลต$าง ๆ 
(๑๐) เงินกู#จากต$างประเทศ องค%การต$างประเทศ หรือองค%การระหว$างประเทศ 
(๑๑) เงินและทรัพย%สินอย$างอ่ืนท่ีมีผู#อุทิศให# 
(๑๒) เงินช$วยเหลือหรือเงินค$าตอบแทน 
(๑๓) รายได#จากทรัพย%สินของแผ$นดิน หรือรายได#จากทรัพย%สินของรัฐวิสาหกิจท่ี

ดําเนินการเพ่ือมุ$งหากําไรในเขตขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน 
(๑๔) รายได#จากค$าธรรมเนียมพิเศษ 
การออกพันธบัตรตาม (๘) การกู#เงินจากองค%การ หรือนิติบุคคลต$าง ๆ ตาม (๙) การ

กู#เงินตาม (๑๐) และรายได#ตาม (๑๓) ให#ออกเป6นข#อบัญญัติท#องถ่ินโดยได#รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๙  การกําหนดให#องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินได#รับรายได#ตามหมวดนี้ให#

เป6นไปตามหลักเกณฑ% วิธีการ เง่ือนไข อัตราการจัดสรร การนําส$งเงินรายได#และการได#รับเงินรายได#
สําหรับองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีท่ีการกําหนดรายได#ขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินในเรื่องใดมีกฎหมายอ่ืน
บัญญัติไว#และเป6นการกําหนดรายได#ขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินในเรื่องเดียวกับท่ีบัญญัติไว#แล#วใน
บทบัญญัติเก่ียวกับรายได#ขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินตามหมวดนี้ ให#ใช#บทบัญญัติตามหมวดนี้
บังคับแทนบทบัญญัติของกฎหมายนั้น  ท้ังนี้ ถ#าการกําหนดรายได#ในเรื่องใดมีกฎหมายกําหนด
หลักเกณฑ% วิธีการ เง่ือนไข อัตราการจัดสรร การนําส$งเงินรายได#และการได#รับเงินรายได#ใช#บังคับอยู$
แล#ว ให#ใช#บังคับตามกฎหมายเช$นว$านั้นไปพลางก$อนจนกว$าจะมีประกาศของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่ง แต$ถ#าการกําหนดรายได#ในเรื่องใดยังไม$มีกฎหมายเช$นว$านั้น ให#การกําหนดรายได#ตามบทบัญญัติ
ในหมวดนี้มีผลใช#บังคับเม่ือมีประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินจะมอบให#ส$วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค%กรปกครอง
ส$วนท#องถ่ินอ่ืน จัดเก็บภาษีอากร ค$าธรรมเนียม ค$าใบอนุญาต ค$าตอบแทน หรือรายได#อ่ืนใด เพ่ือ
องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินนั้นก็ได#  ท้ังนี้ โดยให#คิดค$าใช#จ$ายได#ตามหลักเกณฑ% วิธีการ และอัตราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

แผนการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน 
   

 
มาตรา ๓๐  แผนการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินให#ดําเนินการ

ดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ให#ดําเนินการถ$ายโอนภารกิจการให#บริการสาธารณะท่ีรัฐดําเนินการอยู$ในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช#บังคับแก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 

(ก) ภารกิจท่ีเป6นการดําเนินการซํ้าซ#อนระหว$างรัฐและองค%กรปกครองส$วน
ท#องถ่ิน หรือภารกิจท่ีรัฐจัดให#บริการในเขตขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน ให#ดําเนินการให#เสร็จสิ้น
ภายในสี่ป7 

(ข) ภารกิจท่ีรัฐจัดให#บริการในเขตขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินและกระทบ
ถึงองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินอ่ืน ให#ดําเนินการให#เสร็จสิ้นภายในสี่ป7 

(ค) ภารกิจท่ีเป6นการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให#ดําเนินการให#เสร็จ
สิ้นภายในสี่ป7 

(๒) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให#บริการสาธารณะของรัฐและของ
องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน และระหว$างองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินด#วยกันเองตามอํานาจและหน#าท่ี
ท่ีกําหนดไว#ในพระราชบัญญัตินี้ให#ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององค%กรปกครองส$วน
ท#องถ่ินให#แตกต$างกันได# โดยให#เป6นไปตามความพร#อมขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินแต$ละแห$ง ซ่ึง
ต#องพิจารณาจากรายได#และบุคลากรขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินนั้น จํานวนประชากร ค$าใช#จ$าย
ในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการให#บริการท่ีประชาชนจะได#รับ  ท้ังนี้ ต#องไม$เกินระยะเวลา
สิบป7 

(๓) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ%ให#รัฐทําหน#าท่ีประสานความร$วมมือและ
ช$วยเหลือการดําเนินงานขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินให#มีประสิทธิภาพ 

(๔)๒ กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได#อ่ืนให#แก$องค%กร
ปกครองส$วนท#องถ่ินเพ่ือให#สอดคล#องกับการดําเนินการตามอํานาจและหน#าท่ีขององค%กรปกครอง
ส$วนท#องถ่ินแต$ละประเภทอย$างเหมาะสม โดยต้ังแต$ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป6นต#นไป ให#องค%กร
ปกครองส$วนท#องถ่ินมีรายได#คิดเป6นสัดส$วนต$อรายได#สุทธิของรัฐบาลไม$น#อยกว$าร#อยละยี่สิบห#า และ
โดยมีจุดมุ$งหมายท่ีจะให#องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินมีรายได#เพ่ิมข้ึนคิดเป6นสัดส$วนต$อรายได#สุทธิของ
รัฐบาลในอัตราไม$น#อยกว$าร#อยละสามสิบห#า โดยการจัดสรรสัดส$วนท่ีเป6นธรรมแก$องค%กรปกครองส$วน
ท#องถ่ิน และคํานึงถึงรายได#ขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินนั้นด#วย 

การเพ่ิมสัดส$วนรายได#ขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินต$อรายได#สุทธิของรัฐบาล
ตามวรรคหนึ่งให#เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมแก$การพัฒนาให#องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน
สามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะได#ด#วยตนเอง และให#เป6นไปตามภารกิจท่ีถ$ายโอนให#แก$องค%กร
ปกครองส$วนท#องถ่ินท่ีถ$ายโอนเพ่ิมข้ึนภายหลังป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป6นต#นไป แต$ไม$ว$ากรณีจะ
เป6นประการใดเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให#ต#องมีจํานวนไม$น#อยกว$าเงินอุดหนุนท่ีองค%กรปกครองส$วน
ท#องถ่ินได#รับการจัดสรรในป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๕) การจัดต้ังงบประมาณรายจ$ายประจําป7ในส$วนท่ีเก่ียวกับการบริการสาธารณะใน
เขตองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน ให#รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให#เป6นไปตามความจําเป6นและความต#องการ
ขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินนั้น 

 

                                                 
๒ มาตรา ๓๐ (๔) แก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๑  ในการดําเนินการตามอํานาจและหน#าท่ีขององค%กรปกครองส$วน
ท#องถ่ิน ถ#ามีกฎหมายใดบัญญัติไว#ในลักษณะท่ีเป6นผลทําให#องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินไม$อาจ
ดําเนินการตามอํานาจและหน#าท่ีได#ด#วยตนเอง หรือมีลักษณะเป6นการซํ้าซ#อนกับการปฏิบัติหน#าท่ีใน
การให#บริการสาธารณะระหว$างรัฐกับองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินหรือระหว$างองค%กรปกครองส$วน
ท#องถ่ินด#วยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให#มีการแก#ไขกฎหมายนั้น ให#คณะกรรมการ
รายงานต$อรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการให#มีการแก#ไขกฎหมายดังกล$าวต$อไป 

 
มาตรา ๓๒  ให#คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดข้ันตอน

การกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน โดยอย$างน#อยต#องมี
สาระสําคัญดังต$อไปนี้ 

(๑) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหน#าท่ีในการให#บริการสาธารณะท่ีองค%กร
ปกครองส$วนท#องถ่ินแต$ละรูปแบบจะต#องกระทํา โดยในกรณีใดเป6นอํานาจและหน#าท่ีท่ีเก่ียวข#องกับ
การดําเนินการของรัฐหรือระหว$างองค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินด#วยกัน ให#กําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ
เพ่ือประสานการดําเนินการให#เกิดประโยชน%แก$ส$วนรวม 

(๒) กําหนดหลักเกณฑ%และวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดส$วนภาษีและอากรให#
เพียงพอแก$การดําเนินการตามอํานาจและหน#าท่ีท่ีกําหนดให#เป6นอํานาจและหน#าท่ีขององค%กร
ปกครองส$วนท#องถ่ิน  ท้ังนี้ โดยต#องคํานึงถึงภาระหน#าท่ีของรัฐในการให#บริการสาธารณะเป6นส$วนรวม
ด#วย 

(๓) รายละเอียดเก่ียวกับการเสนอให#แก#ไขหรือจัดให#มีกฎหมายท่ีจําเป6นเพ่ือ
ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน 

(๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน โดยกําหนด
นโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส$วนกลางและราชการส$วนภูมิภาคไปสู$ส$วน
ท#องถ่ิน โดยการสร#างระบบการถ$ายเทกําลังคนสู$ท#องถ่ิน และสร#างระบบความก#าวหน#าสายอาชีพท่ี
เหมาะสม 

แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งต#องกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และกําหนด
หน$วยงานท่ีมีหน#าท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังระยะเวลาในการดําเนินการให#ชัดเจนด#วย 

 
มาตรา ๓๓  เม่ือคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ แล#ว ให#เสนอ

คณะรัฐมนตรีให#ความเห็นชอบ แล#วรายงานต$อรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช#บังคับต$อไป 
แผนปฏิบัติการท่ีประกาศใช#บังคับตามวรรคหนึ่ง ให#มีผลผูกพันหน$วยงานของรัฐท่ี

เก่ียวข#องต#องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น 
ในกรณี ท่ีสภาพการณ% เปลี่ยนแปลงไปในระหว$างท่ีแผนปฏิ บั ติการใช# บังคับ 

คณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให#เหมาะสมกับสภาพการณ%นั้นได# 
ให#คณะกรรมการมีหน#าท่ีติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและรายงาน

ให#คณะรัฐมนตรีทราบทุกป7 ในกรณีท่ีมีป8ญหาอุปสรรคไม$อาจดําเนินการตามแผนปฏิบัติการได# ให#
คณะกรรมการรายงานให#คณะรัฐมนตรีทราบป8ญหาและอุปสรรค และแนวทางแก#ไขด#วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๔  ให#คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหน#าท่ีและ
การจัดสรรรายได#ขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินภายหลังท่ีได#ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจ
ให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินไปแล#ว โดยต#องพิจารณาทบทวนใหม$ทุกระยะเวลาไม$เกินห#าป7นับแต$
วันท่ีมีการกําหนดอํานาจและหน#าท่ีหรือวันท่ีมีการจัดสรรรายได#  ท้ังนี้ จะต#องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหน#าท่ีและการจัดสรรรายได# เพ่ือกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนให#แก$
องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๕  ในวาระเริ่มแรก ให#คณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา ๓๐ และ
แผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ ให#แล#วเสร็จภายในหนึ่งป7นับแต$วันท่ีกรรมการเริ่มปฏิบัติหน#าท่ีตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๖  ในวาระเริ่มแรก ให#นายกรัฐมนตรีจัดให#มีการเลือกผู#แทนองค%กร

ปกครองส$วนท#องถ่ินและสรรหาผู#ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ให#แล#วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต$วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช#บังคับ 

 
มาตรา ๓๗  ในวาระเริ่มแรก เพ่ือประโยชน%ในการปฏิบัติตามอํานาจและหน#าท่ีของ

คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งให#หน$วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข#อง
ดําเนินการเพ่ือช$วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได#ตามท่ีเห็นสมควร 

 
 

ผู#รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช#พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห$งราชอาณาจักรไทย ได#บัญญัติให#มีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจเพ่ือ
พัฒนาการกระจายอํานาจให#แก$ท#องถ่ินเพ่ิมข้ึนอย$างต$อเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนด
อํานาจหน#าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ และการจัดสรรสัดส$วนภาษีและอากรขององค%กร
ปกครองส$วนท#องถ่ิน และให#มีคณะกรรมการซ่ึงประกอบด#วยผู#แทนของหน$วยราชการท่ีเก่ียวข#อง 
ผู#แทนขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน และผู#ทรงคุณวุฒิ มีจํานวนฝXายละเท$ากันเพ่ือทําหน#าท่ีดังกล$าว  
จึงจําเป6นต#องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
*พระราชกฤษฎีกาแก#ไขบทบัญญัติให#สอดคล#องกับการโอนอํานาจหน#าท่ีของส$วนราชการให#เป6นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓ 
 

มาตรา ๓๗  ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให#แก$
องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให#แก#ไขคําว$า “อธิบดีกรมการปกครอง” เป6น “อธิบดีกรม
ส$งเสริมการปกครองท#องถ่ิน” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช#พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได#บัญญัติให#จัดต้ังส$วนราชการข้ึนใหม$โดยมีภารกิจใหม$ ซ่ึงได#มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน#าท่ีของส$วนราชการให#เป6นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล#ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล$าวได#
บัญญัติให#โอนอํานาจหน#าท่ีของส$วนราชการ รัฐมนตรีผู#ดํารงตําแหน$งหรือผู#ซ่ึงปฏิบัติหน#าท่ีในส$วน
ราชการเดิมมาเป6นของส$วนราชการใหม$ โดยให#มีการแก#ไขบทบัญญัติต$าง ๆ ให#สอดคล#องกับอํานาจ
หน#าท่ีท่ีโอนไปด#วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให#เป6นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล$าว จึงสมควรแก#ไขบทบัญญัติของกฎหมายให#สอดคล#องกับการโอนส$วนราชการ เพ่ือให#
ผู#เก่ียวข#องมีความชัดเจนในการใช#กฎหมายโดยไม$ต#องไปค#นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน#าท่ีว$าตาม
กฎหมายใดได#มีการโอนภารกิจของส$วนราชการหรือผู#รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป6นของ
หน$วยงานใดหรือผู#ใดแล#ว โดยแก#ไขบทบัญญัติของกฎหมายให#มีการเปลี่ยนชื่อส$วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู#ดํารงตําแหน$งหรือผู#ซ่ึงปฏิบัติหน#าท่ีของส$วนราชการให#ตรงกับการโอนอํานาจหน#าท่ี และเพ่ิมผู#แทน
ส$วนราชการในคณะกรรมการให#ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส$วนราชการเดิมมาเป6นของส$วน
ราชการใหม$ รวมท้ังตัดส$วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล#ว ซ่ึงเป6นการแก#ไขให#ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล$าว  จึงจําเป6นต#องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให#ใช#บังคับต้ังแต$วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป6นต#นไป 
                                                 

๓ ราชกิจจานุเบกษา เล$ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน#า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล$ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๒ ก/หน#า ๑/๘ มกราคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช#พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการปฏิบัติตามแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจในการถ$ายโอนภารกิจให#แก$องค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินท่ีกําหนดไว#ไม$อาจ
ดําเนินการได#ตามกําหนดระยะเวลา ทําให#การกําหนดสัดส$วนรายได#ขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ิน
ตามมาตรา ๓๐ (๔) แห$งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให#แก$องค%กร
ปกครองส$วนท#องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม$สอดคล#องกับข#อเท็จจริงในการถ$ายโอนภารกิจ สมควรแก#ไข
เพ่ิมเติมการกําหนดสัดส$วนรายได#ขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินให#เป6นไปตามสภาพข#อเท็จจริงนั้น 
และยังคงเปYาหมายการเพ่ิมสัดส$วนรายได#ขององค%กรปกครองส$วนท#องถ่ินให#ได#รับไม$น#อยกว$าร#อยละ
สามสิบห#าไว#เช$นเดิม  จึงจําเป6นต#องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แก#ไข 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
 
 
 


