พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็น,ปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
ชองรัฐสภา ตังต่อไปนี้
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มาตรา ๒๑ พระราชบัญ ญัติน ี้ให้ใช้บ ังคับ ตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจา
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(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐
(๗) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕
(๑๐) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๑๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓

® ราชกิจจานุเบก'ษา เล่ม ๑ ๑ ๔ /ตอบที่ ๖๒ ก/หน้า ๑/๓ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
ทฏหมายที'เที่ยวข้องกันการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๒“
มาตรา ๔ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคำสั่งใดที่อ้างถึง
ผู้ว ่าราชการจัง หวัด ในฐานะผู้ป กครองบัง คับ บัญ ชาข้าราชการส่ว นจัง หวัด ข้าราชการส่ว นจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสภาจังหวัด ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
มติ หรือ คำสั่ง นั้น อ้างถึง นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญ ญัติน ี้ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ชัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
บทบัญ ญัต ิแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคำสั่งใดได้กำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าผู้บริหาร
ห้องถิ่น ให้ถ ือ ว่านายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด มีอ ำนาจหน้าที่เซ่น ว่านั้น เท่าที่ร ัฐ มนตรีป ระกาศ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“จัง หวัด ” หมายความว่า จัง หวัด ตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบีย บบริห ารราชการ
แผ่นดิน
“อำเภอ” หมายความว่า อำเภอตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
และให้หมายความรวมถึงกิ่งอำเภอด้วย
“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ข้าราชการที่ป ฏิบ ัติกิจการ
ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและตำแหน่งในงบประมาณที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดขึ้น
“ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น" หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วน
ตำบล เมือ งพัท ยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่ว นท้อ งถิ่น อื่น ที่ม ีก ฎหมายจัด ตั้ง ขึ้น นอกจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ข้อบัญ ญัติ" หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้ร ัฐ มนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทยรัก ษาการตามพระราชบัญ ญัต ิน ี้
และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้
ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด และนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด และมีอ ำนาจหน้าที่ต ามที่บ ัญ ญัต ิไ ว่ใ น
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

กฎหมายทิเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครรงส่วนท้องถิ่น

-๓มาตรา ๘ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น
เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด
หมวด ๒
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๙'° สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชิงมาจากการเลือกตั้งของประชาซนตามกฎหมายว่าด้วยการเสือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น"
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเกณฑ์จำนวนราษฎรแต่ละ
จัง หวัด ตามหลัก ฐานการทะเบีย นราษฎรที่ป ระกาศในปีส ุด ท้า ยก่อ นปีท ี่ม ีก ารเลือ กตั้ง จังหวัดใดมี
ราษฎรไม่เกินห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสิคน จังหวัด
ใดมีราษฎรเกิน ห้าแสนคนแต่ไ ม่เกิน หนึ่ง ล้านคน ให้ม ีก ารเลือ กตั้ง สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดได้สามสิบคน จังหวัดใตมีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่
ไม่เกินสองล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ถิ่สิบสองคนจังหวัดใดมี
ราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ถิ่สิบแปดคน
ในอำเภอหนึ่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หนึ่งคน เมื่อ
รวมจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดจากแต่ละอำเภอแล้ว จำนวนสมาชิกสภาองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัดยังไม่เป็น ไปตามเกณฑ์ตามวรรคสาม ให้ด ำเนิน การดังนี้ เอาจำนวนสมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงมีได้ไปหารจำนวนราษฎรทั้งจังหวัดได้
ผลลัพ ธ์เท่าใดให้ถ ือ เป็น เกณฑ์ส ำหรับ คำนวณสมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เพิ่ม ขึ้น โดย
อำเภอใดมีจำนวนราษฎรมากที่สุดให้อำเภอนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
คน แล้วให้เอาผลลัพธ์ดังกล่าวหักออกจากจำนวนราษฎรของอำเภอนั้น เหลือเท่าใดให้ถือเป็นจำนวน
ราษฎรของอำเภอนั้น ในการพิจารณาเพิ่ม สมาชิก สภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ที่ยังขาดจำนวนอยู่
และให้กระทำดังนี้ต่อ ๆ ไปจนได้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบจำนวน
ความในวรรคสามมิใ หัน ำมาใช้บ ัง คับ แก1กรณีท ี่ไ ด้จ ัด ใหัม ีก ารเลือ กตั้ง ใหม่ต าม
กฎหมายว่าด้ว ยการเลือ กตั้งสมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น เพราะเหตุท ี่ม ีผ ู้ไ ด้รับ เลือ กตั้ง
ไม่ค รบจำนวน ถ้าในการจัด ให้ม ีก ารเลือ กตั้งใหม่น ั้น ยังได้ไ ม่ค รบจำนวนอีก ให้ถ ือ ว่า สภาองค์ก าร

b มาตรา ๙ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ.

๒๕ ๔๖

๓ มาตรา ๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญัต ิองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทับการปฏบต๊งานขององค์กรปกครองส่วนพังถิ่น

บริห ารส่ว นจัง หวัด นั้น ประกอบด้ว ยจำนวนลมาซิก เท่าที่ม ีอ ยู,จนกว่า จะครบอายุข องสภาองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด เว้นแต่จะมีจำนวนสมาซิกไม่ถึงสองในสามของจำนวนตามวรรคสาม๔
มาตรา ๑ 0 อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละสื่ปีนับแต่วัน
เสือกตั้ง
สมาชิกภาพของสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันเสือกตั้ง
มาตรา ๑๑'** สมาซิกภาพของสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึง คราวออกตามอายุข องสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด หรือ มีก ารยุบ สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) ขาดประชุมสภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด สามครั้งติด ต่อ กัน โดยไม่ม ีเหตุอ ัน
สมควร
(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้นเป็นคู,สัญ ญาหรือไนกิจการที่กระทำให้แ ก่อ งค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ
(๖)๖ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ วรรคสอง หรือกระทำการ
ฝ่า'ฝืนมาตรา ๔๔/๓ วรรคสาม
(๗) สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีม ติไ ห้พ ้น จากตำแหน่ง โดยเห็น ว่ามีค วาม
ประพฤติในทางที่จ ะนำมาซื่ง ความเสื่อ มเสีย หรือ ก่อ ความไม่ส งบเรีย บร้อ ยแก่อ งค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยซนํฃองสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาซิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าซื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้อง
มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสื่ของจำนวนสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ทั้งนี้ให้สมาซิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ
(๘) ราษฎรผู้มีส ิท ธิเสือ กตั้งในเขตองค์การบริห ารส่วนจังหวัดมีจำนวนไม่น ้อยกว่า .
สามในสื่ของจำนวนผู้มีสิทธิเสือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ใดไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อ ไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาซิกสภา
พ้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ สมาซิกภาพของสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด
สิ้นสุดลงตาม (๔) (๔) หรือ (๖) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเสือกตั้งว่าสมาซิกภาพขอ'ง
๔ มาตรา ๙ วรรคห้า เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๔๖ to
* มาตรา ๑ ๑ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๔๔๖
b มาตรา ๑ ๑ วรรคหนึ่ง (๖) แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๖๒
กฎหมายที่เที่ยวข้องกันการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องที่น

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภายในหกลืบ วัน นับ แตนัน ที่ม ีข ้อ สงสัย หรือ ได้รับ แจ้ง จากคณะกรรมการการเลือ กตั้ง แล้วแต่ก รณี
และดำเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามลืบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จ
หรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่าสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้นั้นจะได้พันจากตำแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้น แต่เพราะเหตุตาย หรือพันจากตำแหน่งไปแล้ว
เกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดำเนินการสอบสวนกรณีตาม (๕)
หรือ (๖) ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวน
ออกไปได้อีกไม่เกินสามลืบวัน ทั้งนี้ การดำเนิน การสอบสวนและวิน ิจฉัยให้เปีน ไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง๗
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวิน ิจฉัยว่าสมาซิกภาพชองสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้นั้นสิ้นสุดลงตาม (๔) (๔) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคำวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน
ไม่ว ่าผู้น ั้น จะได้พ ้น จากตำแหน่งไปก่อ นแล้วหรือ ไม่ก ็ต าม โดยในคำวิน ิจ ฉัยนั้น ให้ระบุเหตุท ี่ท ำให้
พัน จากตำแหน่งไว้ และให้สมาชิกภาพของสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นสิ้นสุดตั้งแต่
วันที่มีเหตุตาม (๔) (๔) หรือ (๖) แต่ไม่กระทบต่อการดำเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทำไป
ก่อ นวัน ที่มีก ารประกาศคำวิน ิจฉัย ล้าในขณะที่ป ระกาศดำวิน ิจ ฉัยดังกล่าวผู้น ั้น กำลังดำรงตำแหน่ง
สมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเปีนผลจากการเลือกตั้งด่างวาระหรือต่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผ ู้น ั้น พัน จากดำแหน่งที่ก ำลังดำรงอยู่ด ้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใข้ลืทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือใข้ลืทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศดำวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้าม
ดังกล่าว ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานึ๋ให้เป็นที่สุด๘
ในกรณีท ี่ส มาซิก ภาพของสมาซิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สิ้น สุด ตาม (๘)
พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด๘
มาตรา ๑๒ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณ
ตนในที่ป ระชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ว่า “จะรัก ษาไว้แ ละปฏิบ ัต ิต ามรัฐ ธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย จะซิอสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประซาซน”
มาตรา ๑๓ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นผู้แทนของปวงซนใน
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธึ๋ใจ ไม่อยู่ใน
ความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ
มาตรา ๑๔®๐ เมื่อตำแหน่งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะถืง
คราวออกตามอายุข องสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบ สภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด

พ.ศ. ๒๔๖๒
พ.ศ. ๒๔๖๒
๒๔๖๒

ฬมาตรา ๑ ๑ วรรคสอง แก้ไขเพื่มเติมโดยพระราชบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔)
๘ มาตรา ๑ ๑ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔)
๙ มาตรา ๑ ๑ วรรคสี่ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกันการปฏิบ้ตงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๖ให้มีการเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาซิกสภาห้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๑๔ เมื่อตำแหน่งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามอายุข องสภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด หรือมีก ารยุบ สภาองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด ให้ม ีก ารเลือ กตั้ง สมาซิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ขึ้น แทนตำแหน่ง ที่ว ่า งตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาห้องถิ่นหรือผู้บริหารห้องถิ่น๑๑
ให้สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซี่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้
เพืยงเท่าอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๑๖ เมื่อ มีการยุบ และรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริห ารราชการแผ่น ดิน ให้บรรดาสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอำเภอที่ถูกยุบ
หรือถูกรวมเข้าไว้ในการปกครองของจังหวัดใดเป็นสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัด
นั้นจนกว่าสมาซิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนี่ง และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสองคน
มาตรา ๑๘®๒ ประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด และรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) สิ้นสุดสมาซิกภาพของสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) รัฐมนตรีสังให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๗๙
(๔) สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีม ติใ ห้พ ้น จากตำแหน่ง โดยเห็น ว่า มีค วาม
ประพฤติในทางที่จ ะนำมาซึ่ง ความเสื่อ มเลืย หรือ ก่อ ความไม่ส งบเรีย บร้อ ยแก่อ งค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดหรือกระทำการอันเสื่อมเลืยประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาซิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าซื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้อง

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราซบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒๔๔๖
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราซบัญ ญัติองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราขบัญ ญัต ิองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกันการปฏินัติงานชององค์กรปกครองส่วนท้องกี่น

มีคะแนนเสียงไม,น้อยกว่าสามในสีของจำนวนสมาชิกลภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ทั้งนี้ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ
ในกรณีต ามวรรคสอง ให้ป ระธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด หรือ รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไดัรับเลือกใหม่อยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตาม (๓) จะดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด หรือ รองประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อีก ใม่ไ ด้ต ลอดอายุข องสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
มาตรา ๑๙ เมื่อ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด หรือ รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภา
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด หรือ รองประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แล้ว แต่ก รณี แทน
ตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวับนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
มาตรา ๒๐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และดำเนิน การประชุม ให้เป็น ไปตามระเบียบข้อบังคับ การประขุม สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ซ่วยประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ปฏิบ ัต ิก ารตามหน้าที่แ ละกระทำกิจ การตามที่ป ระธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
มอบหมาย
ในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้ร องประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด คนที่ห นึ่ง ปฏิบ ัต ิห น้า ที่แ ทน และในกรณีท ี่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่งไม่
อยู่ห รือ ไม่ส ามารถปฏิบ ัต ิห น้าที่ไ ด้ ให้รองประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดคนที่ส องปฏิบ ัต ิ
หน้าที่แทน
มาตรา ๒๑ เมื่อ ประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด และรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองคนไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือก
กันขึ้นเองเป็นประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมคราวนั้น
มาตรา ๒๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย
ผู้ว ่าราชการจัง หวัด ต้อ งกำหนดให้ส มาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ได้ม า
ประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ครั้ง แรกภายในสิบ ห้าวัน นับ แต่ว ัน ประกาศผลการเลือ กตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด๑๓
วันเริ่มสมยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
*“ มาตรา ๒๒ วรรคสอง แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกันการปฏิm งานขององค์กรปกครองส่วนท้องกี่น

สมัย ประชุม สามัญ ให้ม ีก ำหนดสี่ส ิบ ห้าวัน แต่ถ ้า มีก รณีจ ำเป็น ให้ป ระธานสภา
องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด สั่งขยายสมัยประชุม สามัญ ออกไปอีก ได้ต ามความจำเป็น ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน
การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกำหนดเวลาสี่สิบห้าวันจะกระทำมิได้
กรณีท ี่ส ภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไม่อ าจจัด ให้ม ีก ารประชุม ครั้ง แรกได้ต าม
กำหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด®๔
มาตรา ๒๓®'** การประชุมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๒๔ ภายใต้บ ังคับ มาตรา ๒๒ ให้ประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
เป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม
ในกรณีท ี่ไ ม่ม ีป ระธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด หรือ ประธานสภาองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดไม่เรียกประชุมตามกฎหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิด
และปิดการประชุม
มาตรา ๒๔ เมื่อ เป็น การจำเป็น เพื่อ ประโยชน์แ ห่ง องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด อาจเรีย กประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เป็น สมัย
วิสามัญก็ได้ หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามชองจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ อาจทำคำร้องยื่น
ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้
วรรคสอง๑๖(ยกเลิก)
ในกรณีท ี่น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด หรือ สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัด ทำคำร้อ งขอให้เปิด ประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สมัย วิส ามัญ ให้ป ระธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีกำหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเลืยงไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ และให้ขยายออกไป
ได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน

*๔ มาตรา ๒๒ วรรคหก เพื่ม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒๔๔๖
** มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒๔๔๖
“๖ มาตรา ๒๔ วรรคสอง ยก.เลิกโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒๔๔๖
กฎพายที่เกี่ยวข้องกันการปฏิป้ติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๒๖ ข้อ บัง คับ การประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ให้เป็น ไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มาตรา ๒๗ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคราว ต้องมีสมาซิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่ากี่งหบึ่งของจำนวนสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม
มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่
ที่มีบัญญัติไว้เป็นอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๙ การปรึก ษาหารือ ในสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ต้อ งเป็น กิจ การ
เกี่ย วกับ อำนาจหน้า ที่ข ององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นั้น โดยเฉพาะ ห้า มปรึก ษาหารือ ในเรื่อ ง
นอกเหนืออำนาจหน้าที่
มาตรา ๓๐ การประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ย่อ มเป็น การเปีด เผยตาม
ลักษณะที่จ ะไต้ก ำหนดไว้ในระเบีย บข้อ บังคัป การประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แต่การ
ประชุมลับย่อมมีได้เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดรวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมา
ประชุมร้องขอ
มาตรา ๓๑๑ ในที่ป ระชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด สมาซิก สภาองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ไต้ แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ.รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปีดเผยเพราะเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๓๒ สมาซิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อาจเสนอข้อ สอบถามต่อ
ประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้ผ ู้ว ่าราชการจัง หวัด ขึ้แ จงข้อ เท็จ จริง ใด ๆ อัน เกี่ย วกับ
อำนาจหน้าที่ข องราชการส่วนภูมิภ าคและให้ห ัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดขี้แจงข้อเท็จจริงใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ไต้ ทั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการดังกล่าวขี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ
ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ไต้

มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒(£๔๖
ทฏหมา m 'เกี่ยว'พังพัการปฏิบัติงานขององค์ทรป'ก m องส่วนท้องทน

- ๑๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอ'บคำถามเมื่อ
เห็น ว่าข้อ เท็จ จริง นั้น เป็น เรื่อ งที่เกี่ย วกับ ความมั่น คงของชาติห รือ เกี่ย วกับ นโยบายของการบริห าร
ราชการส่วนกลางที่ยังไม่สมควรเปิดเผย
มาตรา ๓๓ สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีอ ำนาจเลือ กสมาชิก สภาองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการสามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ
อันอยู่ในวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่
ทั้งนี้กิจการหรือการสอบสวนดังกล่าวต้องมิใช่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ
ข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๒
ให้ส ภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ตั้ง คณะกรรมการสามัญ ประจำสภาองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติชั่วคราวตามมาตรา ๕๗
มาตรา ๓๔ การประชุม ชองคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิส ามัญ และ
คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๓ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
หมวด ๓
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๓๕๑๘ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคน
หนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๓๕/๑®๙ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้อ งมีค ุณ สมบัต ิแ ละไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้ามตามกฎหมายว่าด้ว ยการเลือ กตั้ง สมาชิกสภาท้อ งถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวับเลือกตั้ง
(๒) สำเร็จการสืกษๆไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

“๘ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒๕๔๖
®* มาตรา ๓๕/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

๒๕๖๒
กฎพายที'เกี่ยวข้องกันการปฏิพ งานชององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

- <5)๑ มาตรา ๓๕/๒'°° นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี
นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่า
เป็น หนึ่ง วาระ และเมื่อ ได้ด ำรงตำแหน่ง สองวาระติด ต่อ กัน แล้ว จะดำรงตำแหน่ง ได้อ ีก เมื่อ พ้น
ระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง
มาตรา ๓๕/๓'°® นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อาจแต่งตั้งรองนายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดซี่งมีใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ซ่วยเหลือในการบริหารราชการ
ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ตามที่น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มอบหมายได้ ตามเกณ'ค์
ดังต่อไปนี้
(๑ )ในกรณีท ี่ส ภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีส มาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดสี่สิบแปดคนให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสี่คน
(๒) ในกรณีท ี่ส ภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีส มาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสามคน
(๓) ในกรณีท ี่ส ภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีส มาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสองคน
นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อาจแต่งตั้งเลขานุก ารนายกองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้จำนวนรวมกันไม่เกินห้าคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๓๕/๑ เว้น แต่การนับ อายุและการนับ ระยะเวลาของคุณ สมบัติห รือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่น
ให้นับถึงวันแต่งตั้ง'010
มาตรา ๓๕/๔'°๓ ก่อ นน ายกองค์ก ารบริห ารส่ว น จัง หวัด เข้า รับ ห น ้า ที่ ให้
ประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เรีย กประขุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เพื่อ ให้น ายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรณีท ี่ไ ม่ม ีผ ู้ด ำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด และรอง
ประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด หรือ สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ถูก ยุบ ตามมาตรา ๒๒
วรรคหก หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยซน่สำคัญของ
ราขการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ไต้เมื่อ
ได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒° มาตรา ๓๕/๒ แก่ใขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

๒๕๖๒
to“ มาตรา ๓๕/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๖ มาตรา ๓๕/๓ วรรคสาม แก้โขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
^ มาตรา ๓๕'๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎทมายทิ'เทียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๑๒ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายโดย
ไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมเพื่อ แถลงนโยบายของนายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ให้ก ระทำโดย
เปิด เผย โดยนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาซิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนพื่มาประชุมด้วย
หากนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไม่ส ามารถแถลงนโยบายต่อ สภาองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดไต้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำนโยบายแจ้ง
เป็น หนังลือส่งให้ส มาซิกสภาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น ำวิธีการแจ้ง
คำสั่ง ทางปกครองเป็น หนัง ลือ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยวิธ ีป ฏิบ ัต ิร าชการทางปกครองมาใช้บ ัง คับ โดย
อนุโลมในกรณีเซ่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไต้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแล้ว
ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จัด ทำรายงานแสดงผลการปฏิบ ัต ิง านตาม
นโยบายที่ไต้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี
คำแถลงนโยบายชองนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด และรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
มาตรา ๓๕/๕'°๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการชององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) แต่งตั้ง และถอดถอนรองนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เลขานุก ารนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๓๖๒'£ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ถีงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) ชาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑
(๕)๒๖ กระทำการฝ่า'ผินมาตรา ๔๔/๓
(๖)๒๗รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๕๕ วรรคห้า หรือมาตรา ๗๙
๒๔ มาตรา ๓๕/๕ เพิ่มโดยพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ค. ๒๕๔๖
๒4 มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒๕๔๖
๒๖ มาตรา ๓๖ วรรคหบง (๕) แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎพายทีเกี่ย วข้อ ง m การปฏิป้ติงานขององคํกรป'กครองส่วนห้องถิ่น

- ๑๓ (๗) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุก
(๘) ราษฎรผู้มีส ิท ธิเลือกตั้งใบเขตองค์การบริห ารส่วนจังหวัดมีจ ำนวนไม่น ้อยกว่า
สามในสี่ข องจำนวนผู้มีส ิท ธิเลือ กตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็น ว่านายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดไม่
สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
เมือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสินสุดลงตาม
(๔) หรือ (๔) หรือ เมื่อ ได้ร ับ แจ้ง จากคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ว่า ความเป็น นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดผู้ใดสินสุดลงตาม (๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วัน ที่ม ีข ้อ สงสัย หรือ ได้ร ับ แจ้งจากคณะกรรมการการเลือ กตั้ง แล้วแต่ก รณี และดำเนิน การวิน ิจ ฉัย
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วับที,ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการ
สอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว ่านายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้น ั้น จะได้พ ้น จาก
ตำแหน่งไปแล้วไม,ว่าด้วยเหตุใด เว้น แต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณี
ที,มีก ารตั้ง คณะกรรมการสอบสวนและไม่ส ามารถดำเนิน การสอบสวนให้แ ล้ว เสร็จ ได้ภ ายใน
กำหนดเวลาดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อ ีก ไม่เกิน สามสิบ วัน
ทั้งนี้ การดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง๒๘
ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่า ราชการจัง หวัด วิน ิจ ฉัย ว่า นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พ้น จาก
ตำแหน่งตาม (๔) หรือ (๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคำวิน ิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้
พ้นจากตำแหน่งไปก่อนแล้วหรือไมกตาม โดยในคำวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทำให้พ้นจากตำแหน่งไว้
และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) หรือ (๔) แต่
ไม่กระทบต่อการดำเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทำไปก่อนวันที่มีการประกาศคำวินิจฉัย ล้า
ในขณะที,ประกาศคำวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกำลังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
อันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง
ที่กำลังดำรงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใข้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่า
วับ ที่ป ระกาศคำวิน ิจฉัยเป็น วัน เริ่ม นับ ระยะเวลาต้อ งห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คำวิน ิจ ฉัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัดตามมาตรานึ๋ให้เป็นที่สุด,0๙
ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบ ัต ิห น้าที่ของนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเท่าที่จำเป็น ได้เป็น การชั่วคราวจนถึงวัน ประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด๓๐
มาตรา ๓๗๓® รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
๖* มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๖) แก้ใ ,!แพื่ม เติม โดยพระราซบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๖๒
๒๘ มาตรา ๓๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรา'ซบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๔๖๒
’'’๙ มาตรา ๓๖ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๔๖๒
๓๐ มาตรา ๓๖ วรรคสี่ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.

๒๔๖๒
กฎหมายทีเที่ยวข้องทับการปฏิบัติงๆนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๑๙ (๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔/๑
(๖) กระทำการฝ่าแนมาตรา ๔๔/๓
(๗) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
(๘) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๗๙
ให้นำความในมาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสุาม มาใช้บังคับแก,รองนายกอุงค์การ
บริหารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม๓๒
มาตรา ๓๗/๑๓๓ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
(๓) ตาย
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) กระทำการฝ่าแนมาตรา ๔๔/๓
(๖) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
ให้น ำความในมาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บ ังคับ แก่เลขานุก ารนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม๓๔
มาตรา ๓๘“’'r (ยกเลิก)
มาตรา ๓๙๓๖ ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ควบคุม และรับ ผิด ชอบในการ
บริห ารราชการชององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ตามกฎหมาย และเป็น ผู้บ ังคับ บัญ ชาช้าราชการและ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ม ีป ลัด องค์การบริห ารส่วนจังหวัด .คนหนึ่ง เป็น ผู้บ ัง คับ บัญ ชาช้า ราชการและ
ลูก จ้า งองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด รองจากนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด และรับ ผิด ชอบ
๓® มาตรา ๓๗ แก้ไชเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒๕๔๖

๓๒ มาตรา ๓๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๖๒
๓°' มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๔ มาตรา ๓๗/๑ วรรคสอง แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
“'๕ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๖ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒๕๔๖
กฎหมาm 'เทียวข้องกับการปฏิบ้ติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน

- ๑๔ ควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่
อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
การบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น
มาตรา ๓ ๙ /๑ ๓๗ อำนาจหน้า ที่ใ นการสั่ง หรือ การปฏิบ ัต ิร าชการชองรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
ในกรณีท ี่น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไม่อ าจปฏิบ ัต ิห น้า ที่ไ ด้ ให้ร องนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน
ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด แต่งตั้งให้นายก
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เป็น กรรมการหรือ ให้ม ีอ ำนาจหน้าที่อ ย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทำ
หน้าที่ก รรมการหรือ มีอ ำนาจหน้าที่เซ่น เดีย วกับ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ในระหว่างรัก ษา
ราชการแทนด้วย
อำนาจในการสั่ง การอนุญ าต การอนุมัติ หรือ การปฏิบ ัต ิราชการที่น ายกองค์ก าร
บริห ารส่วนจังหวัดจะพึงปฏิบ ัต ิห รือดำเนิน การตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือ
คำสั่งใด หรือมติชองคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคำสั่ง
นั้น หรือมติชองคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือรองปลัดองค์การบริห ารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ให้ท ำเป็น คำสั่งและประกาศให้
ประซาซนทราบ
การปฏิบ ัต ิร าชการแทนนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ตามวรรคสิ,ต้องกระทำ
ภายใต้การกำกับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดไว้
มาตรา ๔๐ ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด รองนายกองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด ซึ่ง นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แต่ง ตั้ง มีอ ำนาจเปรีย บเทีย บคดีล ะเมิด
ข้อบัญญัติได้
เมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๔๑°’๘ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๒๓๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๓ ๙/๑ เพิ่มโดยพระราซบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๖
“๘ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๖
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทับการปฏิป้ติงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๑๖ มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด อาจขอยืม ตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราวโดยมีกำหนดเวลาได้โดยเสนอ
เรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาทำความตกลงกับหน่วยงานต้น สังกัดของผู้น ั้น ก่อน และเมื่อ
หมดความจำเป็นแล้วใท้รืบส่งตัวผู้นั้นคืนต้นสังกัด
ให้ถ ือ ว่าผู้ซ ึ่งมาช่วยราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด มีอ ำนาจหน้าที่เสมือ นเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้๒ ยไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับ
เงินเดือนทางต้นสังกัดเดิม
มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด รองปลัด องค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
มาตรา ๔๔/๑๔๐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือผู้ซ ึ่งนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดมอบหมาย มีสิท ธิเข้าประชุมสภาองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่
ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๔๔/๒๔๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่ม ีอยู่ มีสิทธิเข้าซึ่อเสนอญัตติขอ
เป็ดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แถลงข้อ เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปิญ หาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดโดยไม่มีการลงมติ
ญัต ติต ามวรรคหนึ่ง ให้ย ื่น ต่อ ประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด และให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดวันสำหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวัน
และไม่ข้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ
การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทำได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง
มาตรา ๔๔/๓๔๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด และที่ป รึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

"’๙ มาตรา
๔° มาตรา
๔* มาตรา
๔b มาตรา

๔๒ ยกเลิกโดยพระราซบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๖
๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๖
๔๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๖
๔๔''๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๖

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิป้ติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๑๗ (๑)๔๓ ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ดำแหน่งที่ดำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายชองรัฐบาล
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็น พิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานชองรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกติ
(๓)๙๙ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็น ว่าเป็น การต่างตอบแทนหรือเอื้อ
ประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด
บำเหน็จ บำนาญ เงิน ปีพ ระบรมวงศานุวงค์ หรือเงิน อื่น ใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับกับ
กรณีท ี่บ ุค คลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใด เนื่องจากการดำรง
ตำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
สภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตำแหน่ง
ให้น ำความใน (๓) มาใช้บ ัง คับ แก่ส มาข้ก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ด้ว ย
โดยอนุโลม๔'*
หมวด ๔
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๔๔ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีอ ำนาจหน้าที่ด ำเนิน กิจ การภายในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
(๒) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสาบการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
(๓) สนับสบุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ชองสภาตำบลและราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(๔)แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

441 มาตรา ๔๔/๓ วรรคหนึ่ง (๑) แกั!ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๖๒
44 มาตรา ๔๔/๓ วรรคหนึ่ง (๓) แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๖๒
44 มาตรา ๔๔/๓ วรรคสาม เพิ่ม โดยพระราขบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๔๖๒
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“ ๑ G®(๖) อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตำบล
(๖ /๑ )๔๖ ให้ค วามช่ว ยเหลือ ส่งเสริม และสนับ สนุน ในการดูแ ลการจราจรและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
(๗ ทวิ)๔๗บำรุงรักษาดีลปะ จารีตประเพณี ภูม ิบีญ ญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
(๗ ตรี)๔๘ จัด การ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการดีกษา รวมทั้งการจัดการหรือ
สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
(๘) จัด ทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ
หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๙) จัด ทำกิจ การอื่น ใดตามที่ก ำหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัต ิน ี้ห รือ กฎหมายอื่น
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูม ิภาค อาจ
มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบํติได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๕/๑๙๙ การปฏิบัต ิงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประซาขน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึง
การมีส ่ว นร่ว มของประชาซนในการจัด ทำแผนพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด การจัดทำ
งบประมาณ การจัด ซื้อ จัด จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปีด เผย1ข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มาตรา ๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่
ชองราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที,อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความ
ยิน ยอมจากราชการส่ว นท้อ งถิ่น อื่น หรือ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อื่น ที่เกี่ย วข้อ ง ทั้ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ กิจการใดเป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดทำตามอำนาจ
หน้าที่ ล้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่จัดทำ รัฐ มนตรีโดยความเห็น ชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมี
คำลังให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดทำกิจการนั้นได้

๔๖ มาตรา ๔๕ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๖๒
๔๗ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๗ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๔๒
๙๘ มาตรา ๔๔ (๗ ตรี) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๖๒
๔๙ มาตรา ๔ ๕ ๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๖
กฎพายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิป้ติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๑๙ ในกรณีท ี่ร าซการส่ว นกลางหรือ ราชการส่ว นภูม ิภ าคจัด ทำกิจ การตามวรรคหนึ่ง
ให้ค ิด ค่าใช้จ ่ายและค่าภาระต่าง ๆ ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม
มาตรา ๔๘ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อาจให้บ ริก ารแก'เอกซน ส่วนราซการ
หน่ว ยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือ ราชการส่ว นท้อ งถิ่น อื่น โดยเรีย กค่า บริก ารได้ โดยตราเป็น
ข้อบัญญัติ
มาตรา ๔๙ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระทำกิจการซึ่งอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่
เกี่ยวข้องแทบองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระทำกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
สิทธิในการกระทำกิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได้
มาตรา ๔๐ การดำเนิน กิจ การ1ขององค์การบริหารส่วน'จังหวัดที่มีลักษณะเป็นการ
พาณิชย์อาจทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มาตรา ๔๑ ข้อบัญญัติจะตราขึ้นได้ในกรณี ตังต่อไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่อ มีก ฎหมายบัญ ญัต ิให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ตราข้อ บัญ ญัต ิ หรือให้มี
อำนาจตราข้อบัญญัติ
(๓) การดำเนินการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๔๐
ในข้อบัญ ญัติจะกำหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญ ญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กำหนดโทษ
จำคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๔๒๕๐ ร่างข้อบัญ ญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
การเสนอร่างข้อบัญ ญัติเกี่ยวกับการเงินจะต้องมีคำรับรองของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
มาตรา ๔๓๕๑ ภายในเจ็ด วัน นับ แต่ว ัน ที่ส ภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ได้ม ีม ติ
เห็นขอบด้วยกับร่างข้อบัญ ญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
มาตรา ๔๒ แก้ไขเพื่ม เติม โดยพระราซบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๔๔๒
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๒๐ ผู้ว ่าราชการจัง หวัด ต้อ งพิจ ารณาร่า งข้อ บัญ ญัต ิต ามวรรคหนึ่ง ให้เสร็จ และส่ง คืน
ประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดภายในสิบ ห้าวัน นับ แต่วัน ที่ได้รับ ร่างข้อ บัญ ญัติน ั้น ถ้าผู้ว่า
ราชการจัง หวัด ไม่พ ิจ ารณาให้แ ล้ว เสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก ำหนด ให้ถ ือ ว่า ผู้ว ่า ราชการจัง หวัด
เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น
ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่า ราชการจัง หวัด เห็น ชอบด้ว ยกับ ร่า งข้อ บัญ ญัต ิต ามวรรคหนึ่ง ให้ส่ง
นายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลงนามใช้บ ังคับ เป็น ข้อ บัญ ญัติต่อ ไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม,
เห็น ชอบด้ว ยให้ส ่ง ร่า งข้อ บัญ ญัต ิน ั้น พร้อ มด้ว ยเหตุผ ลไปยัง สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เพื่อ
พิจารณาใหม่ ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ประรานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับเป็น
ข้อ บัญ ญัติและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ยืนยัน
ภายในสามสิบ วัน นับ แต่วันที่ได้รับ ร่างข้อ บัญ ญัติห รือยืน ยัน ร่างข้อบัญ ญัติเดิม ด้วยคะแนนเสียงน้อย
กว่าสองในสาม ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป
มาตรา ๕๔ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาและเห็นชอบด้วยกับร่าง
ข้อบัญ ญัติใด ให้ป ระธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ส่ง ร่างข้อ บัญ ญัต ิน ั้น ไปยังนายกองค์ก าร
บริห ารส่วนจังหวัดเพื่อลงนามแล้วส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติที่ได้รับความ
เห็น ชอบจากสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด แล้ว ให้ส ่งร่างข้อบัญ ญัต ิน ั้น ไปยังผู้ว ่าราชการจังหวัด
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย ชี้ชาด ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็น
ด้วยกับ สภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดให้ส ่งร่างข้อบัญ ญัต ิน ั้น ให้น ายกองค์การบริห ารสวนจังหวัด
และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคืนมา ถ้านายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่ลงนามภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามและประกาศใช้
บังคับต่อไป
ถ้าผู้ว ่า ราชการจัง หวัด ไม่เห็น ด้ว ยกับ สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้ส่งร่าง
ข้อบัญ ญัติคืนไปยังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
ใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติคืนมา ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยัน
ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามชองจำนวนสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเท่าที่มีอยู่ ให้ดำเนินการประกาศร่างข้อบัญญัตินั้นใช้บังคับต่อไป
มาตรา ๕๕๕๖ ในกรณีท ี่ส ภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ไม่ร ับ หลัก การแห่ง ร่าง
ข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีห รือร่างข้อ บัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนสิบห้าคนเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความ
มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราขบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒๔๔๖
มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่ม ่เติม โดยพระราขบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ค.

๒๔๔๖
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิพงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๒๑ ขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสำคัญในร่างข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้ให้ยืดถือหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประซาซนเปีนสำคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ป ระกอบด้ว ยสมาซิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัด ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจำนวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก
สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ซึ่งนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เสนอจำนวนเจ็ด คน โดยให้ตั้ง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งสิบสี,
คบร่วมกัน ปรึก ษาและเสนอบุค คลซึ่งมิได้เป็น นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด รองนายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริห ารส่วน
จังหวัด และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจำนวนสิบสี่คน
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการ
ได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม'อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผ ู้ว ่า ราชการจัง หวัด ตั้ง บุค คลซึ่ง มิไ ด้เป็น นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด รองนายก
องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เลขานุก ารนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ที่ป รึก ษานายกองค์ก าร
บริห ารส่ว นจังหวัด และมิไ ด้เป็น สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ทำหน้า ที่ก รรมการหรือ
ประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจำนวน
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวับ
นับ ตั้งแต่ว ัน ที่ไ ด้ต ั้ง ประธานกรรมการในคราวแรก แล้ว รายงานต่อ ผู้ว ่า ราชการจัง หวัด ในกรณีที่
คณะกรรมการไม'สามารถพิจ ารณาให้แ ล้ว เสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก ำหนดให้ป ระธานกรรมการ
รวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งร่างข้อ บัญ ญัต ิท ี่ผ ่านการพิจ ารณาของคณะกรรมการหรือ
ประธานกรรมการในวรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๔๒ ภายในเจ็ด
วัน นับ แต่ว ัน ที่ไ ด้รับ ร่างข้อ บัญ ญัต ิจ ากผู้ว่าราชการจังหวัด หากนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดไม่
เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาที่กำหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง
มาตรา ๔ ๔ /๑๕๓ ให้ส ภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พิจ ารณาร่า งข้อ บัญ ญัต ิ
งบประมาณรายจ่า ยตามมาตรา ๔๔ วรรคห้า ให้แ ล้วเสร็จภายในสามสิบ วัน นับ แต่ว ัน ที่ไ ด้รับ ร่าง
ข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จภายในกำหนดหรือ มีมติไม่เห็น ชอบให้ตราข้อบัญ ญัติน ั้น ให้ร่างข้อบัญ ญัตินั้นตกไป และให้ใช้
ข้อ บัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีท ี่แล้วไปพลางก่อ น ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเสนอรัฐมนตรืมีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการพิจ ารณาร่า งข้อ บัญ ญัต ิง บประมาณรายจ่า ยของสภาองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัด การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังห่วัดมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำมิได้*
*๓ มาตรา ๔๔/®) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๖
กฎหมาพี่เถิ่ย วข้อ งกัน การปฎิพ านขององค์ก รปกครองส่ว นห้อ งถิ่น

- ๒๒ มาตรา ๕๖ ข้อบัญญัติให้Iช้บังคับได้ในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดนั้น
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปิดประกาศข้อบัญญัติที่ประกาศใช้บังคับแล้วไว้ ณ ที่
ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเปิดเผยเพื่อให้ประซาขนเข้าตรวจดูได้4๔
มาตรา ๕๗ ในกรณีฉ ุก เฉิน ซ็่งจะเรืยกประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้
ทัน ท่ว งทีม ิไ ด้ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อาจออกข้อ บัญ ญัต ิซ ั่ว คราวที่ม ิใ ช่ข ้อ บัญ ญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีห รือ ข้อ บัญ ญัต ิงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม ได้เมื่อ ได้ร ับ ความเห็น ขอบ
จากคณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้ใดยเปิดเผย ณ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วให้ใช้บังคับได้*44
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคราวต่อไป ให้น ำข้อบัญ ญัติชั่วคราว
นั้นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่ออนุมัติ และเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติ
. แล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราวนั้นเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ล้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม,อนุมัติ
ให้ข้อบัญญัติชั่วคราวนั้นเป็นอันตกไป แต่ทั้งนึ๋ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใข้
ข้อบัญญัตชั่วคราวนั้น
หมวด ๕
การงบประมาณและการคลัง
มาตรา ๕๘ งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทำเป็นข้อบัญญัติ
ถ้าข้อบัญ ญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกไม่ท ัน ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน
งบประมาณรายจ่ายจะมีได้เฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
(๒) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๙ ถ้าในปีใดจำนวนเงินที่ได้อนุมัต ิไว้ตามข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีง บประมาณไม่พ อสำหรับ การใช้จ ่ายประจำปี หรือ มีค วามจำเป็น ที่จ ะต้อ งตั้ง งบประมาณ
รายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปี ให้ทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
มาตรา ๖๐ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี'ป้าย อากรการฆ่าสัตว์และ
ผลประโยซนํอื่น อัน เกิดจากการฆ่าสัตว์ ในพื้น ที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่น อื่น ให้
44 มาตรา ๔๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญัต ิองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๔๔๖
44 มาตรา ๔๗ วรรคหนี่ง แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญัต ิองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๒๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้สภาตำบลตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มาตรา ๖๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้
จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามบทบัญญ้ติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๖๒ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรับฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้
ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละห้าของภาษีที่จัดเก็บได้
มาตรา ๖๓ ค่า ภาคหลวงแร่ต ามกฎหมายว่าด้ว ยแร่ และค่าภาคหลวงปีโตรเลียม
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ที่ได้ม ีการจัดเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดใด ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๖๔*n° องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีอ ำนาจออกข้อ บัญ ญัต ิเก็บ ภาษีบ ำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) นั้ามันเบนซินและนั้ามันที่คล้ายกัน นํ้ามัน ดีเซลและนั้ามัน ที่คล้ายกัน หรือก๊าซ
ปิโตรเลียมที่ใข้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สำหรับนั้ามัน
และกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์สำหรับก๊าซปิโตรเลียม
(๒) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้!ม่เกินมวนละสิบสตางค์
ราคาจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
การกำหนดราคาสินค้าและบีองกันการผูกขาด
มาตรา ๖๔ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีอ ำนาจออกข้อ บัญ ญ ัต ิเ รีย กเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริห ารส่วนจังหวัดจากผู้พ ักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๖ องค์การบริห ารส่วนจังหวัด มีอำนาจออกข้อบัญ ญัต ิเพื่อ เก็บ ภาษีอากร
และค่าธรรมเนียมเพิ่ม ขึ้น ไม่เกิน ร้อยละสิบ ของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือทุกประเภทสำหรับในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรับฎากร
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
ในการเลียภาษีอากรตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้บีดทิ้ง
ภาษีอ ากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๖๔ แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราซบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒๔๔๖
กฎหมายทิ'เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๒๔ มาตรา ๖๗ องค์ก ารบริห ารส ่ว น จัง ห วัด มีอ ำน าจออกข้อ บัญ ญ ัต ิเ พ ื่อ เก็บ
ภาษีม ูล ค่า เพิ่ม โดยให้ก ำหนดเป็น อัต ราภาษีม ูล ค่า เพิ่ม เพิ่ม ขึ้น จากอัต ราที่เรีย กเก็บ ตามประมวล
รัษฎากรสำหรับในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท ี่ป ระมวลรัษ ฎากรเรีย กเก็บ ภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ในอัต ราร้อ ยละศูน ย์ใ ห้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บในอัตราร้อยละศูนย์
(๒) ในกรณีท ี่ป ระมวลรัษ ฎากรเรีย กเก็บ ภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ในอัต ราอื่น ให้อ งค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเก็บหนี่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ที่เก็บ เพิ่ม ขึ้น ตามมาตรานี้ ให้ถ ือ เป็น ภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ตามประมวล
รัษฎากร
มาตรา ๖๘ กิจการใดที่กฎหมายบัญ ญัติให้เทศบาลเป็น ผู้ดำเนิน การ ถ้ากิจการนั้น
อยู่ใบพื้นที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราซการส่วนท้องถิ่นอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ด ำเนิน การตามกฎหมายนั้น และบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญ าต และค่าปรับเนื่องใน
กิจการเซ่นว่านั้นให้ถือเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ
จากผู้ซึ่งใช้หรือได้รับประโยซน้จากบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้นได้ ทั้งนี้
ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มาตรา ๗๐ ในการจัด เก็บ ภาษีอ ากรและค่า ธรรมเนีย มตามพระราชบัญ ญัต ิน ี้ใ ห้
นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด รองนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ปลัด องค์การบริห ารส่วน
จังหวัด และรองปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เป็น พนัก งานเจ้า หน้า ที่ซ ึ่ง มีอ ำนาจและหน้า ที่
ปฏิบัติการตามกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการนั้นจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ในการบัง คับ เรีย กเก็บ ภาษีอ ากรค้างชำระ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่งยึดและสั่งชายทอดตลาดทรัพย์สินชอง
ผู้ต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรได้โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือมีคำสั่ง ทั้งนี้ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
วิธ ีก ารยึด และการชายทอดตลาดทรัพ ย์ส ิน ดัง กล่า วในวรรคสอง ให้ป ฏิบ ัต ิต าม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม
เงิน ที่ไ ด้จ ากการขายทอดตลาด เมื่อ หัก ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ ่ายในการยึด และ
ชายทอดตลาดและเงินภาษีอากรค้างชำระแล้ว ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน
มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบให้ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น
อื่น เรียกเก็บ ภาษีอ ากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นใดเพื่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก็ได้ ทั้งนี้โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบ้ติงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๒๔ ราชการส่ว นท้อ งถิ่น อื่น จะมอบให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จัด เก็บ ภาษีอ ากร
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นใดเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอื่บก็ได้ ทั้งนี้โดย
ให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบหมายให้เอกซนดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ยกเว้น
การเรีย กเก็บ ภาษีอ ากรก็ไ ด้ ทั้ง นี้ ให้เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๗๒ ทุกปีงบประมาณ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นเงินอุดหนุบ
มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีอากรตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
(๓) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) รายได้จากการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๖) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
(๗) เงิน กู้จ ากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือ นิต ิบ ุค คลต่าง ๆ ซี่ง'ได้'รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี
(๘) เงินอุดหนุนหรือรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๙) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
(๑๐) รายได้อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๗๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๔) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙)*'' รายจ่า ยอื่น ใดที่จ ำเป็น ต้อ งจ่ายในการปฏิบ ัต ิห น้าที่ห รือ ตามข้อ ผูก พัน หรือ
รายจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้
การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง หรือการนำเงินของกิจการ
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ ่ายเพื่อ การ
4Mมาตรา ๗๔ (๙) แก้โขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.

๒๔๖๒
กฎหมายที่เกียวข้องกับการปฏิบ้ติงาน'ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๒๖ ผีเกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด รองนายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด หรือสมาขิก
สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จะกระทำมิไ ด้ เว้นแด,เป็น กรณีท ี่ม ีฃ ้อ ตกลงหรือ ความร่ว มมือ กับ
หน่วยงานในต่างประเทศหรือการผีเกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการผี!กอบรม
หรือดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด4๘
มาตรา ๗(ร:4๙ เงิน เดือ นและค่าตอบแทนสมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด รองนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เลขานุก ารนายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด ที่ป รึก ษานายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด และกรรมการสภาองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มาตรา ๗๖ การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยขน่
จากทรัพย์สิน การดำเนิน กิจการการพาณิช ย์ขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดและการจัดหาพัส ดุแ ละ
การจัดจ้าง และการให้!ด้รับสวัสดิการชองช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ในการออกระเบีย บตามวรรคหนึ่งให้ค ำนึงถึงความเป็น อิส ระ ความคล่อ งตัว และ
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
หมวด ๖
การกำกับดูแล
มาตรา ๗๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจกำกับ ดูแ ลการปฏิบ ัติราชการชององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับชองทางราชการ เพื่อการนี้!ห้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอำนาจลังสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการชององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท ี่ผ ู้ว่าราชการจังหวัด เห็น ว่า
การปฏิบัติการชององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก'องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะนำ
หรือตักเตือนผู้ดำรงดำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่ง
เพิกถอนการกระทำหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ดำรงดำแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอน
หรือระงับ ให้ผู้ด ำรงดำแหน่งที่ได้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณีต ่อรัฐมนตรีได้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ที่

4๘ มาตรา ๗๔ วรรคสอง เพิ่ม โดยพระราขบัญ ญัติองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.

๒๔๖๒
4๙ มาตรา ๗๔ แก้!ขเพิ่ม เติม โดยพระราขบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ค.

๒๔๔๖
กฎหมายที่เกี่ยวจ้องทับการปฏิบ้ฅงานของอ^ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๒๗ ได้ร ับ คำสั่ง ของผู้ว ่าราชการจังหวัด และเมื่อ รัฐ มนตรีวิน ิจ ฉัยเป็น ประการใดให้ผ ู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด*,๐
เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราฃการจังหวัดว่า นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจ
หน้าที่อ ัน จะเป็น เหตุใ ห้เสีย หายแก่ร าชการอย่า งร้า ยแรง หรือ ปฏิบ ัต ิก ารไม่ช อบด้ว ยอำนาจหน้าที่
หรือประพฤติตนฝ่าแนต่อความสงบเรียบร้อยหรือฝ่าแนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สั่งการตามวรรคสอง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวน
ดำเนิน การให้แล้วเสร็จ ภายในหกสิบ วัน นับ แต่วัน ที่ไ ด้รับ แต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก าร
ที่กำหนดในกฎกระทรวง๖®
ในกรณีท ี่ค ณะกรรมการสอบสวนไม,สามารถดำเนิน การสอบสวนให้แ ล้ว เสร็จ ได้
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสาม ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกิน
สามสิบวัน*,10
ในกรณีท ี่น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด รองนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟ้งผลการสอบสวนก็ได้
หากเห็น ว่า การคงอยู่ใ นหน้า ที่ข องผู้น ั้น ต่อ ไปอาจเกิด การเสีย หายแก'องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
หรือ เสียหายแก,ราชการอย่า งร้า ยแรง หรือมีพฤติการณ์ที,แสดงว่าจะเป็น อุป สรรคต่อการสอบสวน
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยซัดแจ้ง ทั้งนี้ หากผล
การสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด และผู้นั้นยังมีได้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์
อื่นใดใบช่วงที่ห ยุดปฏิบ ัติห น้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้น ั้น ได้ป ฏิบ ัต ิหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ห ยุดปฏิบ ัติ
หน้าที่ด ัง กล่า ว ในกรณีท ี่ผ ู้น ั้น พ้น จากดำแหบ่ง ไปก่อ นปรากฏผลการสอบสวนดัง กล่า ว การจ่า ย
เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้บจากตำแหน่ง๖๓
การอุทธรณ์คำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคห้า ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อ รัฐมนตรีได้ภ ายในสิบ ห้าวัน นับ แต่วัน ที่ได้รับ คำสั่งดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีต ้องวิน ิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีวิน ิจฉัยเป็น ประการใด ให้ผ ู้ว่าราชการ
จังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด๖๔

*” มาตรา ๗๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรา■ ชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๔๖๒
๖’' มาตรา ๗๗ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๔๖๒
๖'° มาตรา ๗๗ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราขบัญ ญัติองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๔๖๒
๖°' มาตรา ๗๗ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๖๒
*’๙ มาตรา ๗๗ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๖๒
กฎพายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๒๘ มาตรา ๗๘ ผู้ว ่าราชการจัง หวัด อาจสั่ง เพิก ถอนมติข องสภาองค์ก าร,บริหารส่วน
จังหวัดซ็่งมิใช่ข้อบัญ ญัติได้ในกรณีที่ปรากฏว่ามตินั้นฝ่าแนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ หรือเป็นมติที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำสั่งเพิกถอนมติชองผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งต้องแสดงเหตุผลของการเพิก
ถอนมตินั้น และต้องกระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ
ในกรณีท ี่ส ภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ยังยืน ยัน มติเติม ด้วยคะแนนเสียงไม่น ้อ ย
กว่าสองในสามชองจำนวนสมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เท่าที่ม ีอ ยู่ให้ผ ู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานการยืน ยัน มติด ัง กล่าวและเหตุผ ลของการเพิก ถอนมติช องผู้ว ่าราชการจัง หวัด ต่อ รัฐ มนตรี
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติยืนยันมติเติม
ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วับที่ได้รับรายงาน
จากผู้ว่าราชการจังหวัด
มาตรา ๗๙๖'4 เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา ๗๗ วรรคสาม ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหา
กระทำความผิดตามที่ถูกสอบสวน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูก
สอบสวนพ้นจากตำแหน่งภายในสามสืบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตำแหน่ง
ไปก่อนแล้วหรือไม,ก็ตาม เว้น แต่เพราะเหตุต าย หรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในคำสั่ง
ดังกล่าวให้ระบุเหตุท ี่ท ำให้พ ้น จากตำแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีคำสั่ง แต่ไม่กระทบ
ต่อ การดำเนิน งานและการรับ ค่าตอบแทนที่ไ ด้ก ระทำไปก่อ นวัน ที่ม ีค ำสั่ง นั้น ถ้าในขณะที่ม ีค ำสั่ง
ดังกล่าวผู้นั้นกำลังดำรงดำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ ริหารห้องถิ่น อัน เป็น ผลจากการเลือกตั้ง
ต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากดำแหน่งที่กำลังดำรงอยู่ด้วย และให้ถือ
ว่าวัน ที่สั่งให้พ ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเป็น วัน เริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
คำสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ในกรณีท ี่ร ัฐ มนตรีเห็น ควรให้ม ีก ารสอบสวนเพิ่ม เติม จากรายงาบตามวรรคหนึ่ง
จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวบทำการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสั่งการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน
ต้อ งดำเนิน การสอบสวนเพิ่ม เติม ให้แ ล้วเสร็จ ภายในสามสิบ วัน นับ แต่วัน ที่ได้รับ คำสั่งให้ส อบสวน
เพิ่มเติม และรัฐมนตรีต้องสั่ง การภายในสามสิบวันนับแต่วับที่ได้รับรายงาบการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น
มาตรา ๘๐๖๖ เพื่อ คุ้ม ครองประโยชน์ช องประซาซนในเขตองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัด หรือประโยชน์ชองประเทศเป็น ส่วนรวม ผู้ว ่าราชการจัง หวัด จะรายงาบเสนอความเห็น ต่อ
รัฐมนตรีเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมี
อำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้และให้แสดงเหตุผลไว้ในคำสั่งด้วย
วรรคสาม'๖๗ (ยกเลิก)
๖๕มาตรา ๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราซบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๖๒
๖๖ มาตรา ๘ 0 แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราขบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ค.
1ร๔(ริ3ปี

๖๗ มาตรา ๘๐ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒<£๔๖
กฎพายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

- ๒๙ บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที'มีอยู่ในวับที่พระราซบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๒ ให้ส ภาจัง หวัด ที่ม ีอ ยู่ใ บวัน ที่พ ระราชบัญ ญัต ิน ี้ป ระกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเป็นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ส มาชิก สภาจังหวัด ซี่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวัน ที่พ ระราชบัญ ญัต ิน ี้ใช้บ ังคับ เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะครบลื่ปีนับแต่วันเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘๖๘
ภายในเก้าสิบวับนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินึ๋ใช้บังคับ ให้ผ ู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งดำเนินการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คนหนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในระหว่างที่ยังไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคสาม ให้ผ ู้ว่าราชการ
จังหวัดทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปพลางก่อน
มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจ การ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และเงิน งบประมาณของ
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ในวันที่พ ระราชบัญ ญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๔ ให้บ รรดาช้าราชการส่ว นจังหวัด และลูก จ้างขององค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัดซ็่งมีอ ยู่ในวัน ที่พ ระราชบัญ ญัต ินี้ป ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ข้าราชการองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๔ ให้บ รรดาข้อ บัญ ญัต ิจ ัง หวัด กฎ ระเบีย บ ข้อ บังคับ มติ คำสั่ง และ
ประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด หรือกฎหมายอื่นที่ใข้บังคับอยู่
ในวัน ที่พ ระราชบัญ ญัต ิน ี้ป ระกาศในราชกิจ จานุเบกษาคงใช้บ ัง คับ ต่อ ไปเท่า ที่ไ ม่ข ัด หรือ แย้ง กับ
พระราชบัญ ญัติน ี้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญ ญัต ิ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คำสั่ง และประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๖ ให้ ก.จ. อ.ก.จ.วิสามัญ และ อ.ก.จ.จังหวัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่
พ ระราชบัญ ญ ัต ิน ี้ป ระกาศในราชกิจ จาบุเ บกษาปฏิบ ัต ิห น้า ที่ต ่อ ไปจนกว่า จะได้ม ีก ารตรา
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๒ ใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
๖๘ มาตรา ๘๒ วรรคสอง แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญัต ิองค์การบริห ารส่วนจังหวัด (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๔๔๒
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกันการปฏิพงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๓๐ มาตรา ๘๗ ในวัน ที่พ ระราชบัญ ญัต ิน ี้ใซ้บ ัง คับ จัง หวัด ใดยัง มีส ภาตำบลอยู่ ให้
พระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และ
ทรัพย์สินส่วนจังหวัดและการคลังยังคงใช้บังคับได้ต่อไปในเขตสภาตำบลสำหรับจังหวัดนั้นเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๘ ในระหว่างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมิได้มอบให้ส่วนราชการที่ทำ
หน้าที่จ ัด เก็บ ภาษีอ ากร ค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ให้ส ่วนราชการดังกล่าวเรียก
เก็บ ภาษีอ ากรค่าธรรมเนีย มเพื่อ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เพิ่ม ขึ้น อีก เท่ากับ อัต ราตามมาตรา ๖๖
และมาตรา ๖๗
การเรีย กเก็บ ภาษีอ ากร ค่า ธรรมเนีย มของส่ว นราชการตามมาตรานี้ ให้ถ ือ ว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบให้ส่วนราชการดังกล่าวเรียกเก็บเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
มาตรา ๘๙ ในระหว่างที่ย ังไม่ม ีก ฎหมายว่าด้ว ยการเลือ กตั้งสมาซิก สภาองค์ก าร
บริห ารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญ ญัต ิน ี้ให้น ำกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาจังหวัดมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

กฎหมายที'เกี่ยวข้องกับการปฏิบ้ตงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๓๑ หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที'
จัด ตั้งขึ้น ตามพระราชบัญ ญัต ิระเปียบบริห ารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่รับ ผิดชอบในพื้น ที่ท ั้งจังหวัดที่อยู่น อกเขตสุขาภิบ าลและเทศบาล เมื่อได้มีพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ ออกใช้บังคับเพื่อกระจายอำนาจการปกครอง
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้สมควรปรับปรุงบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกันและปรับปรุงโครงสร้างชององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๒๖๙
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัต ิน ี้ใ หใช้บ ังคับ ตั้งแต่ว ัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเป็นด้นไป
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยได้กำหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ข องประชาชนในท้อ งถิ่น จึง สมควรปรับ ปรุง กฎหมายว่า ด้ว ย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนชองการสิ้นสุดสมาชิกภาพชองสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
การพ้น จากตำแหน่ง ชองประธานและรองประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด นายกและรอง
นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด การยุบ สภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดให้ส อดคล้องกับ บทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว จึง จำเป็น ต้อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๖๗๐
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัต ิน ี้ใ ห้ใช้บ ังคับ ตั้งแต่ว ัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเป็นด้นไป
มาตรา ๓๒ บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดำรงตำ แหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี๋ใช้
บังคับ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภา
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๔ มาตรา
๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ มาตรา ๓๔/๔ มาตรา ๓๔/๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา
๓๙ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๔/๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับจนกว่าจะครบอายุชองสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหลังจาก
๖๙ ราชกิจ จาบุเบกษา เล่ม ๑ ๑ ๖ /ตอบที่ ๑๔ ก/หน้า ๘ /๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒
๗๐ ราชกิจจาบุเบกใ!ท เล่ม ๑๒ ๐/ตอบที่ ๑๐ ๙ ก/หน้า ๔/๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๖
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิพงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๓๒ วันที่พระราชบัญญัตินี้!ข้บังคับ และให้นำบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี๋ใช้
บังคับแทนในระหว่างเวลาดังกล่าว
มาตรา ๓๓ บรรดาบทบัญ ญัต ิแห่งกฎหมาย ระเบียบและข้อ บังคับ ที่กำหนดการ
จ่า ยเงิน เดือ น เงิน ประจำตำแหน่ง และประโยชน์ต อบแทนอย่างอื่น ของนายกองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการจ่า ยเงิน ค่า เบี้ย
ประชุม ให้แ ก่ก รรมการที่ส ภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แต่ง ตั้ง ขึ้น ที่ใ ข้บ ัง คับ อยู่ก ่อ นวัน ที่
พระราชบัญ ญัต ิน ี้ใ ข้บ ัง คับ ให้ใ ช้ต ่อ ไปจนกว่า จะได้ม ีก ารออกระเบีย บตามมาตรา ๗๔ แห่ง
พระราชบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญ้ตนี้
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรกำหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประซาซน ประกอบกับบทบัญญัติบาง
มาตราตามพระราชบัญ ญัติอ งค์การบริห ารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่า
ด้ว ยการเลือ กตั้งสมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น และไม่เหมาะสมกับ การบริห ารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การบริห ารงานขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดเป็น ไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๒๗®
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัต ิน ี้ใ ห้ใช้บ ังคับ ตั้งแต่ว ัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวัด มีบ ทบัญ ญัต ิบ างประการไม่เหมาะสมกับ สภาวะในบีจ จุบ ัน เป็น การจำกัด สิท ธิช อง
ประซาซน ทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาซนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปีดกว้างให้
เป็นสิทธิและเสรีภาพของประซาซน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒๗๒
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัต ิน ี้ใ ห้ใช้บ ังคับ ตั้งแต่ว ัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจ จา
บุเบกษาเป็นต้นไป

๗๑ ราชกิจ จาบุเบกษา เล่ม ๑๒ ๖/ตอนที่ ๘๔ ก/หบ้า ๑๐ /๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๔๒
๗๒ ราชกิจ จาบุเบกษา เล่ม ๑๓ ๖ /ตอนที่ ๔๐ ก/หบ้า ๑๓ ๐ /๑ ๖ เมษายน ๒๔๖๒

กฎหมายที่เที่ยวช้องกับการปฏิพงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๓๓ มาตรา ๒๔ บรรดาข้อกล่าวหาหรือการดำเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง
มาตรา ๓๖ วรรคสอง มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๓๗/๑ วรรคสอง หรือ มาตรา ๗๙ แห่ง
พระราซบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ ซี่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๖ แล้วแต่กรณี ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือสอบสวนเส!จ
แล้วแต่ยังมิไต้ม ีคำสั่งก่อ นวัน ที่พ ระราชบัญ ญัต ิน ี้ใช้บ ังคับ ให้ด ำเนิน การต่อ ไปตามพระราชบัญ ญัต ิ
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ซึ่ง ใช้บ ัง คับ อยู่ใ นวัน ก่อ นวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๒๖ ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ประธานสภาองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่ง ดำรงตำแหน่ง อยู่ใ นวัน ก่อ นวัน ที่พ ระราชบัญ ญัต ิน ี้ใ ช้บ ัง คับ ตามประกาศคณะรัก ษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๘๔/๒๔๔๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผู้บริหารห้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๔๗ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๔๔๗
เรื่อง การได้ม าซึ่งสมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น เป็น การชั่ว คราว ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
พุท ธคัก ราช ๒๔๔๗ ยัง คงดำรงตำแหน่ง ต่อ ไปจนกว่า คณะกรรมการการเลือ กตั้ง จะประกาศ
กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด นั้น โดยให้พ ้น จากตำแหน่ง ตั้ง แต่ว ัน ที่ค ณะกรรมการการเลือ กตั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง หรือจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว
เมื่อ คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประกาศกำหนดให้ม ีก ารเลือ กตั้ง นายกองค์ก าร
■ บริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใด
ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๒๗ บทบัญญัติมาตรา ๓๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี๋ใซ้บังคับ
มาตรา ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือผู้มีตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เฉพาะบรรดาที่ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไมใด้รับค่าตอบแทนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่เกี่ยวช้อ ง พ้น จากตำแหน่งตั้ง แต่วัน ที่ค ณะกรรมการการเลือ กตั้งประกาศกำหนดให้ม ีก ารเลือ กตั้ง
นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด หรือ สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ขององค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดนั้น แต่ไม่กระทบต่อการตำเนินการต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น
แก่บุคคลดังกล่าว
มาตรา ๒๙ ระเบีย บชองกระทรวงมหาดไทยที่อ อกตามมาตรา ๗๔ (๙) แห่ง
พระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิน ี้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบ้ติงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๓๔ จะกำหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบ
ในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้ แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการ
หรือหนังสือกำหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี๋ใซ้บังคับ
ระเบีย บของกระทรวงมหาดไทยที่อ อกตามมาตรา ๗๔ (๙) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และมีการกำหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงิน ที่อ งค์การบริห ารส่วนจังหวัดได้จ่ายไปแล้วก่อ นวัน ที่
ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือกำหนด
แนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ให้มีผลใช้บังคับได้
มาตรา ๓๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญ ญัต ิเกี่ย วกับ คุณ สมบัต ิแ ละลัก ษณะต้อ งห้า มของผู้ม ีส ิท ธิส มัค รรับ เลือ กตั้ง เป็น สมาชิก สภา
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด และนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด และจำนวนสมาชิก สภาองค์ก าร
บริห ารส่ว นจัง หวัด ให้ส อดคล้อ งกับ กฎหมายว่าด้ว ยการเลือ กตั้ง สมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือ ผู้บ ริห าร
ท้องถิ่น รวมทั้ง แก้ไ ขเพิ่ม เติม การสิน สุด สมาชิก ภาพของสมาซิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
การพ้น จากตำแหน่ง นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด รองนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ป รึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้ง
การกระทำอันเป็นการต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ป รึกษานายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการกำกับ
ดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้ไต้มาซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และผู้ท ำหน้าที่ช ่วยเหลือ ในการบริห ารราชการขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

กฎพายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิปีติงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

