
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ (๘) แหงพระราชบัญญัติ 
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 
  ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการ 
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจดัทํา 
  (๑) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (๒) กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  (๓) บําบัดน้ําเสีย 
  (๔) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (๕) วางผังเมือง 
  (๖) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซ่ึงอยางนอยตองเปนทางหลวงชนบทตาม 
กฎหมายวาดวยทางหลวง 
  (๗) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
  (๘) จัดใหมีทาเทียบเรอื ทาขาม ที่จอดรถ และตลาด 
  (๙) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๑๐) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  (๑๑) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
  (๑๒) จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานพักผอนหยอนใจ 
สวนสาธารณะและสวนสัตว ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมสําหรับราษฎร 
  (๑๓) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ 
  (๑๔) ปองกันและบําบัดรักษาโรค 
  (๑๕) จัดตั้งและการบํารุงสถานพยาบาล 
  (๑๖) สงเสริมการทองเท่ียว 
  (๑๗) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
  (๑๘) กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองคการ 
บริหารสวนจังหวัด 
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   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
    ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
             พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๔๕ (๘) แหงพระ
ราช 
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ 
หนาที่จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีอยูในเขตองคการ
บริหาร 
สวนจังหวัดและกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองค
การ 
บริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๔๑/๖๑ก/๑๘/๑๖ กันยายน ๒๕๔๑] 
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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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๖ต แหงพระราชบัญญัติองค
การ 
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไป
นี้ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของ 
ราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่อยูนอกเขตองคการบริหารสวน 
จังหวัดได เม่ือ 
  (๑) การนั้นจําเปนตองกระทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการ 
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดและเปนประโยชนแกประชาชนในองคการ 
บริหารสวนจังหวัด 
  (๒) ไดรับความยินยอมจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และ 
  (๓) ไดรับความยินยอมจากสภาแหงราชการสวนทองถิ่นหรือสภาองคการ 
บริหารสวนจังหวัดที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี 
 
    ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
             พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๔๖ แหงพระราช 
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํา 
กิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน 
ท่ีอยูนอกเขตจังหวัดได เมื่อไดรับความยินยอมจากราชการสวนทองถิ่นหรือองคการบริหาร 
สวนจังหวัดอ่ืนท่ีเก่ียวของตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

[รก.๒๕๔๑/๖๑ก/๒๐/๑๖ กันยายน ๒๕๔๑] 
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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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๖ต แหงพระราชบัญญัติองค
การ 
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไป
นี้ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของ 
ราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่อยูนอกเขตองคการบริหารสวน 
จังหวัดได เม่ือ 
  (๑) การนั้นจําเปนตองกระทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการ 
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดและเปนประโยชนแกประชาชนในองคการ 
บริหารสวนจังหวัด 
  (๒) ไดรับความยินยอมจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และ 
  (๓) ไดรับความยินยอมจากสภาแหงราชการสวนทองถิ่นหรือสภาองคการ 
บริหารสวนจังหวัดที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี 
 
    ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
             พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๔๖ แหงพระราช 
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํา 
กิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน 
ท่ีอยูนอกเขตจังหวัดได เมื่อไดรับความยินยอมจากราชการสวนทองถิ่นหรือองคการบริหาร 
สวนจังหวัดอ่ืนท่ีเก่ียวของตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

[รก.๒๕๔๑/๖๑ก/๒๐/๑๖ กันยายน ๒๕๔๑] 
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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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติองคการ 
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ใหกรมทรัพยากรธรณีจัดสรรคาภาคหลวงแรใหแกองคการบริหาร 
สวนจังหวัดที่มีการจัดเก็บคาภาคหลวงแรนั้นในอัตรารอยละยี่สิบ 
  ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งใหคืนคาภาคหลวงแรใหแก 
ผูใชแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหกรมทรัพยากรธรณีหักคาภาคหลวงแรไวเพื่อจายคืนใหแกผูใช 
แรกอน แลวจึงนําคาภาคหลวงแรที่เหลือมาจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดในอัตราที่ 
กําหนดตามวรรคหนึ่ง 
  ขอ ๒  ใหกรมทรัพยากรธรณีจัดสรรคาภาคหลวงปโตรเลียมใหแกองคการ 
บริหารสวนจังหวัดที่มีการจัดเก็บคาภาคหลวงปโตรเลียมนั้นในอัตรารอยละสามสิบ 
  คาภาคหลวงปโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงคาภาคหลวง 
ปโตรเลียมที่จัดเก็บเปนตัวเงินเทานั้น 
  ขอ ๓  การจัดสรรคาภาคหลวงแรหรือคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บ 
สําหรับแรหรือปโตรเลียมท่ีผลิตไดจากประทานบัตรหรือสัมปทาน แลวแตกรณี ท่ีมีพ้ืนท่ี 
ตามประทานบัตรหรือสัมปทานอยูในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดหลายแหงให 
กรมทรัพยากรธรณีจัดสรรคาภาคหลวงแรหรือคาภาคหลวงปโตรเลียมใหแกองคการบริหาร 
สวนจังหวัดน้ัน ๆ แหงละเทากัน 
  ขอ ๔  การจัดสรรคาภาคหลวงแรหรือคาภาคหลวงปโตรเลียมใหจัดสรรปละ 
ส่ีงวด ดังน้ี 
  งวดท่ีหน่ึง คาภาคหลวงท่ีไดรับในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมใหจัดสรร 
ภายในเดือนมกราคม 
  งวดท่ีสอง คาภาคหลวงท่ีไดรับในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมใหจัดสรร 
ภายในเดือนเมษายน 
  งวดท่ีสาม คาภาคหลวงท่ีไดรับในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนใหจัดสรร 
ภายในเดือนกรกฎาคม 
  งวดท่ีส่ี คาภาคหลวงที่ไดรับในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนใหจัดสรร 
ภายในเดือนตุลาคม 
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   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในกรณีที่มีความจําเปนทําใหไมอาจจัดสรรคาภาคหลวงแรหรือคาภาคหลวง 
ปโตรเลียมงวดใดไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหขยายระยะเวลาการจัดสรรงวดนั้นออกไป 
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะตกลงกัน 
 
    ใหไว ณ วันที ่๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
            พลตร ีสน่ัน ขจรประศาสน 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๖๓ แหงพระราช 
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดบัญญัติใหคาภาคหลวงแรตามกฎหมาย 
วาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ที่ไดมีการจัดเก็บใน 
องคการบริหารสวนจังหวัดใดใหจัดสรรใหองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๔๑/๙๕ก/๓/๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๑] 
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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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติ 
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก 
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ใหผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมท่ีเสียคาเชาหองพัก 
เสียคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดตามอัตราที่กําหนดไวในขอ ๒ 
  ขอ ๒  การออกขอบัญญัติจังหวัดเพื่อเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหาร 
สวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรมใหเรียกเก็บไดในอัตราไมเกินรอยละสามของคาเชาหองพัก 
  ขอ ๓  ใหบุคคลผูควบคุมและจัดการโรงแรมเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามขอ ๒ 
ไวแทนองคการบริหารสวนจังหวัดทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บคาเชาหองพักและนําสงองคการ 
บริหารสวนจังหวัดภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป 
 
    ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ 
              พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๖๕ แหงพระราช 
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออก 
ขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรมตาม 
กฎหมายวาดวยโรงแรมตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๔๑/๙๕ก/๕/๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๑] 
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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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราช 
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก 
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหาร 
สวนจังหวัดเพื่อเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอื่นใด 
ตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๙ หักคาใชจายไวในอัตรา 
ดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหหักไวในอัตรารอยละสี่ของภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต 
คาตอบแทนหรือรายไดอื่นที่เก็บเพิ่มขึ้นหรือมอบใหเก็บ จนถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 
  (๒) เมื่อพนกําหนดตาม (๑) ใหหักไวในอัตรารอยละสามของภาษีอากร  
คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอื่นที่เก็บเพิ่มขึ้นหรือมอบใหเก็บ 
 
    ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
             พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แหง 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
อาจมอบใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม 
คาใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอื่นใด เรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต 
คาตอบแทนหรือรายไดอื่นใดเพื่อองคการบริหารสวนจังหวัดไดโดยใหคิดคาใชจายไดตาม 
หลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๔๑/๙๕ก/๗/๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๑] 
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   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 


