
๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 

พระราชบญัญติั 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ.๒๕๔๖] 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีที ่๕๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

  พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ  

  โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด 

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้ นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม ของ

รัฐสภำดังต่อไปนี้   

  มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 

๒๕๔๐” 

  มำตรำ ๒* พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เป็นต้นไป  

 * [รก.๒๕๔๐/๖๒ ก/๑/๓๑ ตลุาคม ๒๕๔๐] 

  มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก  

  (๑) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘  

 (๒) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙  

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

 (๔) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖  

 (๕) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

  (๖) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

  (๗) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑  
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 (๘) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑  

 (๙) ประกำศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ ์พ.ศ. ๒๕๑๕  

 (๑๐) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 (๑๑) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓  

 มำตรำ ๔  บทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค ำสั่งใดที่อ้ำงถึงผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดในฐำนะผู้ปกครองบังคับบัญชำข้ำรำชกำรส่วนจังหวัด ข้ำรำชกำรส่วนจังหวัด องค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด หรือสภำจังหวัดให้ถือว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือ

ค ำสั่งนั้นอ้ำงถึงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด หรือสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ตำมพระรำชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้  เท่ำที่ไม่ขัด

หรือแย้งกบับทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้   

 บทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค ำสั่งใดได้ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจ

หน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือหัวหน้ำผู้บริหำรท้องถิ่น ให้

ถือว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นว่ำน้ันเท่ำที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดใน

รำชกจิจำนุเบกษำ  

  มำตรำ ๕  ในพระรำชบัญญัตินี้   

  “จังหวัด” หมำยควำมว่ำ จังหวัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

 “อ ำเภอ” หมำยควำมว่ำ อ ำเภอตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินและให้

หมำยควำมรวมถึงกิ่งอ ำเภอด้วย  

  “ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติกิจกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและได้รับเงินเดือนโดยมีอัตรำเงิน เดือนและต ำแหน่งในงบประมำณที่

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำหนดขึ้น  

 “รำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น” หมำยควำมว่ำ เทศบำล สุขำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

เมืองพัทยำ กรุงเทพมหำนคร และรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้งข้ึน นอกจำกองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด  

 “ข้อบัญญัติ” หมำยควำมว่ำ ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

 “รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

  มำตรำ ๖  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มี

อ ำนำจออกกฎกระทรวง ประกำศ และระเบียบเพ่ือปฏบิัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 กฎกระทรวง ประกำศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้  
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หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

 

  มำตรำ ๗  ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติ

นี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 

  มำตรำ ๘  ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

  เขตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด  

 

หมวด ๒ 

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 

  มำตรำ ๙  สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  นอกจำกต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่น เลขำนุกำรหรือที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น เพรำะเหตุมีส่วนได้เสีย ไม่ว่ำ

ทำงตรงหรือทำงอ้อมในสญัญำหรือกิจกำรที่กระท ำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้ำปีนับถึง

วันสมัครรับเลือกตั้ง 

 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์จ ำนวนรำษฎรแต่ละจังหวัด 

ตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎรที่ประกำศในปีสดุท้ำยก่อนปีที่มีกำรเลือกตั้ง จังหวัดใดมีรำษฎรไม่เกิน

ห้ำแสนคน ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้ย่ีสบิสี่คน จังหวัดใดมีรำษฎรเกิน 

ห้ำแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้ำนคน ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้สำมสบิคน 

จังหวัดใดมีรำษฎรเกินหนึ่งล้ำนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้ำนห้ำแสนคน ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดได้สำมสิบหกคน จังหวัดใดมีรำษฎรเกินหนึ่งล้ำนห้ำแสนคนแต่ไม่เกินสองล้ำนคน 

ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้สี่สิบสองคน จังหวัดใดมีรำษฎรเกินสอง

ล้ำนคนขึ้ นไป ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้สี่สบิแปดคน 

 ในอ ำเภอหนึ่งให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้หนึ่งคนเมื่อรวม

จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจำกแต่ละอ ำเภอแล้ว จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ตำมวรรคสำม ให้ด ำเนินกำรดังนี้  เอำจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจะพึงมีได้ไปหำรจ ำนวนรำษฎรทั้งจังหวัด  ได้ผลลัพธ์



๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

เท่ำใดให้ถือเป็นเกณฑ์ส ำหรับค ำนวณสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพ่ิมขึ้ น  โดยอ ำเภอใดมี

จ ำนวนรำษฎรมำกที่สดุให้อ ำเภอน้ันมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพ่ิมขึ้นอกีหนึ่งคน แล้วให้

เอำผลลัพธ์ดังกล่ำวหักออกจำกจ ำนวนรำษฎรของอ ำเภอนั้น เหลือเท่ำใดให้ถือเป็นจ ำนวนรำษฎรของ

อ ำเภอนั้น ในกำรพิจำรณำเพ่ิมสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่ยังขำดจ ำนวนอยู่และให้กระท ำ

ดังนี้ ต่อๆ ไปจนได้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดครบจ ำนวน  

  [มาตรา ๙  แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๑๐ อำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีก ำหนดครำวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   

  สมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเร่ิมตั้งแต่วันเลือกตั้ง  

 มำตรำ ๑๑ สมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิ้นสดุลงเมื่อ 

 (๑)  ถึงครำวออกตำมอำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือมีกำรยุบสภำองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด 

 (๒)  ตำย 

 (๓)  ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 (๔)  ขำดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสำมคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

 (๕)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

น้ันเป็นคู่สัญญำหรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน้ันหรือที่องค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดนั้นจะกระท ำ 

 (๖)  ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๙ วรรคสอง 

 (๗)  สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง โดยเห็นว่ำมีควำมประพฤติ

ในทำงที่จะน ำมำซ่ึงควำมเสื่อมเสียหรือก่อควำมไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือ

กระท ำกำรอันเสื่อมเสยีประโยชน์ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด โดยมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทั้งหมด

เท่ำที่มีอยู่เข้ำช่ือเสนอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจำรณำ และมติดังกล่ำวต้องมีคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ทั้งนี้  ให้สมำชิกภำพ

สิ้นสดุลงนับแต่วันที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีมติ 

 (๘)  รำษฎรผู้มีสทิธิเลือกตั้งในเขตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่

ของจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำลงคะแนนเสียง เห็นว่ำสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดผู้ใดไม่

สมควรด ำรงต ำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่น

หรือผู้บริหำรท้องถิ่น  

 เมื่อมีข้อสงสยัเกี่ยวกับสมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลง

ตำม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเรว็ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดให้เป็นที่สดุ 



๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกรณีที่สมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิ้นสดุตำม (๘) พร้อมกัน

ทั้งหมด ให้ถือว่ำเป็นกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

  [มาตรา ๑๑ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๑๒ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดต้องปฏิญำณตน 

ในที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดว่ำ “จะรักษำไว้และปฏบิัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

จะซื่อสตัย์สจุริต และปฏบิัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ของประชำชน” 

  มำตรำ ๑๓ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขต

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนั้น และต้องปฏบิัติหน้ำที่ตำมควำมเหน็ของตนโดยบริสทุธิ์ใจ ไม่อยู่ในควำม

ผูกมัดแห่งอำณตัิมอบหมำยใดๆ 

  มำตรำ ๑๔ เมื่อต ำแหน่งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดว่ำงลงเพรำะถึงครำวออก

ตำมอำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือมีกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้มีกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดข้ึนแทนต ำแหน่งที่ว่ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 [มาตรา ๑๔ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๑๕ เมื่ อต ำแหน่งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น 

นอกจำกถึงครำวออกตำมอำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือมีกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัด ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดข้ึนแทนต ำแหน่งที่ว่ำงตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 ให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำ

อำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

 [วรรคหนึง่ของ มาตรา ๑๕ แกไ้ข โดยพระราชบัญญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๑๖ เมื่อมีกำรยุบและรวมเขตกำรปกครองของจังหวัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ

บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ให้บรรดำสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดของอ ำเภอที่ถูกยุบหรือถูก

รวมเข้ำไว้ในกำรปกครองของจังหวัดใดเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดของจังหวัดนั้น

จนกว่ำสมำชิกภำพจะสิ้นสดุลงตำมมำตรำ ๑๑ 

  มำตรำ ๑๗ ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

เป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

สองคน  

  มำตรำ ๑๘ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด ด ำรงต ำแหน่งจนครบอำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและ

รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

 



๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๑)  ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 (๒)  สิ้นสดุสมำชิกภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 (๓)  รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๗๙ 

 (๔)  สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง โดยเห็นว่ำมีควำมประพฤติ

ในทำงที่จะน ำมำซ่ึงควำมเสื่อมเสียหรือก่อควำมไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือ

กระท ำกำรอันเสื่อมเสยีประโยชน์ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด โดยมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทั้งหมด

เท่ำที่มีอยู่เข้ำช่ือเสนอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจำรณำ และมติดังกล่ำวต้องมีคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ทั้งนี้  ให้พ้นจำก

ต ำแหน่งนับแต่วันที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีมติ 

 ในกรณีตำมวรรคสอง ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือรองประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในต ำแหน่งตำมวำระของผู้ซ่ึงตนแทน 

 ผู้ซึ่งรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งตำม (๓) จะด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดหรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอีกไม่ได้ตลอดอำยุของสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดนั้น 

  [มาตรา ๑๘  แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๑๙  เมื่อต ำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือรองประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมอำยุของสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดหรือมีกำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้มีกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดหรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยใน

สบิห้ำวนันับแต่วันที่ต ำแหน่งน้ันว่ำงลง 

  มำตรำ ๒๐ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรของสภำองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด และด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด 

  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีหน้ำที่ช่วยประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดปฏบิัติกำรตำมหน้ำที่และกระท ำกจิกำรตำมที่ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมอบหมำย 

  ในกรณีที่ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้

รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดคนที่หน่ึงปฏิบัติหน้ำที่แทน และในกรณีที่ประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดคนที่หน่ึงไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ

ปฏบิัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดคนที่สองปฏบิัติหน้ำที่แทน 

  มำตรำ ๒๑ เมื่อประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดทั้งสองคนไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลือกกันขึ้ นเองเป็น

ประธำนในที่ประชุมส ำหรับกำรประชุมครำวน้ัน  



๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  มำตรำ ๒๒  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสองสมัย 

  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องก ำหนดให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้มำประชุมสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดคร้ังแรกภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

  วันเร่ิมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำหนด 

  สมัยประชุมสำมัญให้มีก ำหนดสี่สบิห้ำวัน แต่ถ้ำมีกรณีจ ำเป็นให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดสั่งขยำยสมัยประชุมสำมัญออกไปอกีได้ตำมควำมจ ำเป็นคร้ังละไม่เกนิสบิห้ำวัน 

  กำรปิดสมัยประชุมสำมัญก่อนครบก ำหนดเวลำสี่สบิห้ำวันจะกระท ำมิได้ 

  กรณีที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่อำจจัดให้มีกำรประชุมคร้ังแรกได้ตำมก ำหนดเวลำ

ในวรรคสอง หรือมีกำรประชุมแต่ไม่อำจเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้ ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดอำจเสนอรัฐมนตรีให้มีค ำสั่งยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

  [วรรคสองและวรรคหก ของ มาตรา ๒๒ แกไ้ข โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

  มำตรำ ๒๓  กำรประชุมตำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง ให้ที่ประชุมเลือกประธำนสภำองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

 [มาตรา ๒๓ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๒๔ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๒๒ ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นผู้เรียก

ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดกำรประชุม 

 ในกรณีที่ไม่มีประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือประธำนสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด ไม่เรียกประชุมตำมกฎหมำย ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและ

ปิดกำรประชุม  

  มำตรำ ๒๕ เมื่อเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นสมัยวิสำมัญกไ็ด้  หรือ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งใน

สำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเท่ำที่มีอยู่อำจท ำค ำร้องย่ืนต่อประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอให้เปิดกำรประชุมสมัยวิสำมัญได้  

  ในกรณีที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

ท ำค ำร้องขอให้เปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมัยวิสำมัญ ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมัยวิสำมัญภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับค ำร้อง 

  กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมัยวิสำมัญให้มีก ำหนดเจ็ดวัน แต่ถ้ำจะขยำย

เวลำออกไปอกีต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ

หน่ึงในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเท่ำที่มีอยู่และให้ขยำยออกไปได้อกีไม่เกนิ

เจด็วัน  

  [มาตรา ๒๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  มำตรำ ๒๖ ข้อบังคับกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้เป็นไปตำมระเบียบที่

กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

  มำตรำ ๒๗ กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทุกครำวต้องมีสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเท่ำที่

มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  มำตรำ ๒๘ กำรลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษำนั้นให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์  เว้นแต่ที่มี

บัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่นในพระรำชบัญญัตินี้  

  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดคนหนึ่ง ให้มีเสยีงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน

เสยีงเท่ำกนั ให้ประธำนในที่ประชุมมีสทิธอิอกเสยีงเพ่ิมข้ึนอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขำด 

  มำตรำ ๒๙ กำรปรึกษำหำรือในสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดต้องเป็นกิจกำรเกี่ยวกับอ ำนำจ 

หน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน้ันโดยเฉพำะห้ำมปรึกษำหำรือในเร่ืองนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ 

  มำตรำ ๓๐ กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดย่อมเป็นกำรเปิดเผยตำมลักษณะที่

จะได้ก ำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด แต่กำรประชุมลับย่อมมี

ได้เมื่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดร้องขอ หรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดรวมกันมี

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งมำประชุมร้องขอ 

  มำตรำ ๓๑  ในที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

มีสทิธติั้งกระทู้ถำมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในเร่ืองใด 

อนัเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ได้ แต่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

มีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่ำเร่ืองน้ันยังไม่ควรเปิดเผยเพรำะเกี่ยวกับควำมปลอดภัยหรือประโยชน์

ส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

  [มาตรา ๓๑ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๓๒ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจเสนอข้อสอบถำมต่อประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดช้ีแจงข้อเทจ็จริงใดๆ อันเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของ

รำชกำรส่วนภูมิภำคและให้หัวหน้ำหน่วยงำนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร

แผ่นดินซ่ึงมำปฏบิัติหน้ำที่ในเขตจังหวัดช้ีแจงข้อเทจ็จริงใดๆ อันเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ได้ ทั้งนี้  ให้ผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดหรือหัวหน้ำหน่วยงำนรำชกำรดังกล่ำวช้ีแจงด้วยวำจำหรือเป็นหนังสือต่อประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภำยในเวลำอนัสมควรกไ็ด้ 

  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือหัวหน้ำหน่วยงำนรำชกำรย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบค ำถำมเมื่อเห็นว่ำ

ข้อเทจ็จริงน้ันเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงของชำติหรือเกี่ยวกับนโยบำยของกำรบริหำรรำชกำร

ส่วนกลำงที่ยังไม่สมควรเปิดเผย 

  

 

 



๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๓๓ สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจเลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดเป็นคณะกรรมกำรสำมัญ และมีอ ำนำจเลือกบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมกำรวิสำมัญเพ่ือกระท ำกิจกำรหรือพิจำรณำสอบสวนเร่ืองใดๆ  อันอยู่ใน

วงงำนของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้วรำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  แต่ทั้งนี้

กิจกำรหรือกำรสอบสวนดังกล่ำวต้องมิใช่เป็นเร่ืองที่สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเสนอ

ข้อสอบถำมต่อประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมมำตรำ ๓๒ 

  ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตั้งคณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัด ชุดหน่ึงเพ่ือท ำหน้ำที่ให้ควำมเหน็ชอบในกำรออกข้อบัญญัติช่ัวครำวตำมมำตรำ ๕๗ 

  มำตรำ ๓๔ กำรประชุมของคณะกรรมกำรสำมัญ คณะกรรมกำรวิสำมัญและคณะกรรมกำร

สำมัญประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมมำตรำ ๓๓ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง

ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ระเบียบกำรประชุมคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 

  มำตรำ ๓๕ ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดคนหนึ่งซึ่งมำ

จำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

  [มาตรา ๓๕ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๓๕/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่นและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้ ด้วย 

 (๑) มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิปีบริบูรณใ์นวันเลือกตั้ง 

 (๒) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต ่ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ หรือเคยเป็นสมำชิกสภำจังหวัด 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมำชิกรัฐสภำ 

 (๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่น เลขำนุกำรหรือที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น เพรำะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่ำ

ทำงตรงหรือทำงอ้อมในสญัญำหรือกจิกำรที่กระท ำกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวัน

สมัครรับเลือกตั้ง 

  [มาตรา ๓๕/๑ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๑๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๓๕/๒ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดด ำรงต ำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมี

วำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนัเกนิสองวำระไม่ได้ 

 ในกรณีที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดด ำรงต ำแหน่งไม่ครบระยะเวลำสี่ปีกใ็ห้ถือว่ำเป็น

หนึ่งวำระ และเมื่อได้ด ำรงต ำแหน่งสองวำระติดต่อกันแล้วจะด ำรงต ำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลำสี่ปี

นับแต่วันพ้นจำกต ำแหน่ง 

  [มาตรา ๓๕/๒ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๓๕/๓ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจแต่งตั้งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดซึ่งมิใช่สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมอบหมำยได้ตำมเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

 (๑) ในกรณทีี่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สี่สบิ

แปดคน ให้แต่งตั้งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้ไม่เกนิสี่คน 

 (๒) ในกรณีที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

สำมสบิหกคนหรือสี่สบิสองคน ให้แต่งตั้งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้ไม่เกนิสำมคน 

 (๓) ในกรณีที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดย่ีสบิ

สี่คนหรือสำมสบิคน ให้แต่งตั้งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้ไม่เกนิสองคน 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจแต่งตั้งเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและ

ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้จ ำนวน

รวมกนัไม่เกนิห้ำคน 

 รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 

๓๕/๑  

  [มาตรา ๓๕/๓ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๓๕/๔ ก่อนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเข้ำรับหน้ำที่ ให้ประธำนสภำองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพ่ือให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

แถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดโดยไม่มีกำรลงมติ  ทั้งนี้  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วัน

ประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 กรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและรองประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดถูกยุบตำมมำตรำ ๒๒ วรรคหก หำกมี

กรณีที่ส  ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้ำไปจะกระทบต่อประโยชน์ส ำคัญของรำชกำรหรือ

รำษฎร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจะด ำเนินกำรไปพลำงก่อนเท่ำที่จ ำเป็นกไ็ด้ เมื่อได้มีกำรเลือก

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้วให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพ่ือให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแถลงนโยบำยโดยไม่มีกำรลงมติ

ภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่มีกำรเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 



๑๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 กำรประชุมเพ่ือแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้กระท ำโดยเปิดเผย 

โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดต้องจัดท ำนโยบำยเป็นลำยลักษณอ์กัษรแจกให้สมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดทุกคนที่มำประชุมด้วย 

 หำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่สำมำรถแถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดได้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแจ้งให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท ำนโยบำย แจ้งเป็นหนังสอื 

ส่งให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทุกคนภำยในเจด็วัน โดยให้น ำวิธกีำรแจ้งค ำสั่งทำงปกครอง

เป็นหนังสอืตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ ให้

ถือว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้แถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้ว 

 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้

แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นประจ ำทุกปี 

 ค ำแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำน

ตำมนโยบำย ให้ประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดด้วย  

  [มาตรา ๓๕/๔ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๓๕/๕ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  

 (๑) ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบำย 

 (๒)  สั่ง อนุญำต และอนุมัติเกี่ยวกบัรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เลขำนุกำรนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดและที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 (๔) วำงระเบียบเพ่ือให้งำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 (๕) รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 (๖) ปฏบิัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติน้ีและกฎหมำยอื่น 

  [มาตรา ๓๕/๕ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๓๖ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

 (๑)  ถึงครำวออกตำมวำระ 

 (๒)  ตำย 

 (๓)  ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 (๔)  ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๕/๑  

 (๕)  กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๔/๓ (๑) หรือ (๒)  

 (๖)  รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔/๓ (๓) มำตรำ ๕๕ วรรคห้ำ หรือ

มำตรำ ๗๙ 

 (๗)  ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุก 



๑๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๘)  รำษฎรผู้มีสทิธิเลือกตั้งในเขตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่

ของจ ำนวนผู้มีสทิธิเลือกตั้งที่มำลงคะแนนเสยีงเห็นว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่สมควรด ำรง

ต ำแหน่งต่อไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

 เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงตำม (๔) หรือ 

(๕) ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเรว็ ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้เป็นที่สดุ 

 ในระหว่ำงที่ไม่มีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปฏิบัติ

หน้ำที่ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเท่ำที่จ ำเป็นได้เป็นกำรช่ัวครำวจนถึงวันประกำศผลกำร

เลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

  [มาตรา ๓๖ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๓๗ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

 (๑)  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพ้นจำกต ำแหน่ง 

 (๒)  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีค ำสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

 (๓)  ตำย 

 (๔)  ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

 (๕)  ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๕/๑ 

 (๖)  กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๔/๓ 

 (๗)  ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุก 

 (๘)  รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๗๙ 

 ให้น ำควำมในวรรคสองของมำตรำ ๓๖ มำใช้บังคับกับกรณีรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดโดยอนุโลม 

  [มาตรา ๓๗ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๓๗/๑ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและที่ปรึกษำนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

 (๑)  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพ้นจำกต ำแหน่ง 

 (๒)  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีค ำสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

 (๓) ตำย 

 (๔) ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 (๕) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๔/๓ 

 (๖) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุก 

 ให้น ำควำมในวรรคสองของมำตรำ ๓๖ มำใช้บังคับกับกรณีเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด และที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

 [มาตรา ๓๗/๑ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๑๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๓๘ ยกเลิก 

  [มาตรา ๓๘ ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๓๙ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำร

รำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมกฎหมำย และเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

  ให้มีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด รองจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำ

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำย และมีอ ำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด

หรือตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมอบหมำย 

 กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

  [มาตรา ๓๙ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๓๙/๑ อ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของรองนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมอบหมำย 

 ในกรณีที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดตำมล ำดับที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดไว้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มี

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 ในกรณทีี่มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งใด แต่งตั้งให้นำยกองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดเป็นกรรมกำรหรือให้มีอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงใด ให้ผู้รักษำรำชกำรแทน ท ำหน้ำที่กรรมกำร

หรือมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกบันำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในระหว่ำงรักษำรำชกำรแทนด้วย 

  อ ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดจะพึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค ำสั่งใด หรือ

มติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค ำสั่งนั้น หรือมติ

ของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น ไม่ได้ก ำหนดในเร่ืองกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดอำจมอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสือให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติ

รำชกำรแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกไ็ด้ แต่ถ้ำมอบให้ปลัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือ

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปฏบิัติรำชกำรแทน ให้ท ำเป็นค ำสั่งและประกำศให้ประชำชนทรำบ 

 กำรปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมวรรคสี่ต้องกระท ำภำยใต้กำร

ก ำกบัดูแลและกรอบนโยบำยที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำหนดไว้ 

  [มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖] 



๑๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  มำตรำ ๔๐ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปลัด

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดซึ่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแต่งตั้งมีอ ำนำจเปรียบเทยีบคดีละเมิดข้อบัญญัติได้ 

  เมื่อผู้กระท ำควำมผิดได้ช ำระค่ำปรับตำมจ ำนวนที่เปรียบเทยีบภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่มี

กำรเปรียบเทยีบ ให้ถือว่ำคดีเลิกกนัตำมประมวลกฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำ  

  [มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๔๓ เพ่ือประโยชน์แก่กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดอำจขอยืมตัวข้ำรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 

หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นมำช่วยปฏิบัติรำชกำรช่ัวครำวโดยมีก ำหนดเวลำได้โดยเสนอเร่ืองต่อผู้ ว่ำ

รำชกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำท ำควำมตกลงกับหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้นั้นก่อนและเมื่อหมดควำม

จ ำเป็นแล้วให้รีบส่งตัวผู้นั้นคืนต้นสงักดั 

  ให้ถือว่ำผู้ซ่ึงมำช่วยรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจหน้ำที่เสมือนเป็นข้ำรำชกำร

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมพระรำชบัญญัตินี้  โดยไม่ขำดจำกสถำนภำพเดิมและคงได้รับเงินเดือน 

ทำงต้นสงักดัเดิม  

 มำตรำ ๔๔  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดและข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

  มำตรำ ๔๔/๑ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือ

ผู้ซึ่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมอบหมำย มีสทิธเิข้ำประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและมี

สทิธแิถลงข้อเทจ็จริง ตลอดจนแสดงควำมคิดเหน็เกี่ยวกบังำนในหน้ำที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

  [มาตรา ๔๔/๑ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๔๔/๒ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของ

จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ มีสทิธเิข้ำช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำย

ทั่วไปในที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เพ่ือให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแถลง

ข้อเทจ็จริงหรือแสดงควำมคิดเห็นในปัญหำอันเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

โดยไม่มีกำรลงมติ 

 ญัตติตำมวรรคหนึ่ง ให้ย่ืนต่อประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และให้ประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำหนดวันส ำหรับกำรอภิปรำยทั่วไป ซึ่งต้องไม่เรว็กว่ำห้ำวัน และไม่ช้ำกว่ำ

สบิห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทรำบ 

 กำรขอเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำนี้  จะท ำได้คร้ังเดียวในสมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่ง 

 [มาตรา ๔๔/๒ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๑๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๔๔/๓ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้องไม่

กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้  

 (๑)  ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดในส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจ 

เว้นแต่ต ำแหน่งที่ด ำรงตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

 (๒)  รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือ

รัฐวิสำหกิจ นอกเหนือไปจำกที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกจิ ปฏิบัติกบับุคคลในธุรกิจ

กำรงำนตำมปกติ 

 (๓)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

น้ันเป็นคู่สัญญำหรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน้ันหรือที่องค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดนั้นจะกระท ำ 

 บทบัญญัติมำตรำนี้ มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ บุคคลดังกล่ำวตำมวรรคหน่ึงได้รับเบี้ ยหวัด 

บ ำเหนจ็บ ำนำญ เงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกนัและมิให้ใช้บังคับกบักรณีที่

บุคคลดังกล่ำวตำมวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่ำเบี้ ยประชุมหรือเงินอื่นใดเน่ืองจำกกำรด ำรงต ำแหน่ง

กรรมำธกิำรของรัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ หรือสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือสภำท้องถิ่น

อื่น หรือกรรมกำรที่มีกฎหมำยบัญญัติให้เป็นโดยต ำแหน่ง 

  [มาตรา ๔๔/๓ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

หมวด ๔ 

อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 

  มำตรำ ๔๕ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรภำยในเขตองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้   

  (๑)  ตรำข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย 

  (๒)  จัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และประสำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

จังหวัด ตำมระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

  (๓) สนับสนุนสภำต ำบลและรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

  (๔) ประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสภำต ำบลและรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นอื่น 

  (๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตำมกฎหมำยจะต้องแบ่งให้แก่สภำต ำบลและรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น 

  (๖) อ ำนำจหน้ำที่ของจังหวัดตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพำะภำยในเขตสภำต ำบล 

  (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 



๑๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  (๗ ทว)ิ บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณ ีภมูิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น  

  (๘) จัดท ำกิจกำรใดๆ อันเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด และกิจกำรนั้นเป็นกำรสมควรให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด ำเนินกำรหรือให้

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท ำ ทั้งนี้  ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

  (๙) จัดท ำกจิกำรอื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอื่นก ำหนดให้เป็น

อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

  บรรดำอ ำนำจหน้ำที่ใดซ่ึงเป็นของรำชกำรส่วนกลำงหรือรำชกำรส่วนภูมิภำค อำจมอบให้

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปฏบิัติได้ ทั้งนี้  ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

  [มาตรา ๔๕ (๗ ทว)ิ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒]  

  มำตรำ ๔๕/๑ กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้องเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วม

ของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้ อจัดจ้ำง 

กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผย ข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำม

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

  [มาตรา ๔๕/๑ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๔๖ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจจัดท ำกิจกำรใดๆ อันเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ

รำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับควำม

ยินยอมจำกรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์

วิธกีำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

  มำตรำ ๔๗ กจิกำรใดเป็นกจิกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพึงจัดท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ ถ้ำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่จัดท ำ รัฐมนตรีโดยควำมเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรีอำจมีค ำสั่งให้รำชกำร

ส่วนกลำงหรือรำชกำรส่วนภมูิภำคจัดท ำกจิกำรนั้นได้  

  ในกรณีที่รำชกำรส่วนกลำงหรือรำชกำรส่วนภูมิภำคจัดท ำกิจกำรตำมวรรคหน่ึง ให้คิด

ค่ำใช้จ่ำยและค่ำภำระต่ำงๆ ตำมควำมเป็นจริงได้ตำมอตัรำและระยะเวลำที่เหมำะสม 

  มำตรำ ๔๘ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจให้บริกำรแก่เอกชน ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของ

รัฐ รัฐวิสำหกจิ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่ำบริกำรได้ โดยตรำเป็นข้อบัญญัติ 

  มำตรำ ๔๙ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจมอบให้เอกชนกระท ำกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจ

หน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำรหรือค่ำตอบแทน ที่

เกี่ยวข้องแทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัด และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเสยีก่อน 

  หลักเกณฑ ์วิธกีำร และเงื่อนไขในกำรให้กระท ำกจิกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมระเบียบที่ 

กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 



๑๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  สทิธใินกำรกระท ำกจิกำรตำมวรรคหนึ่ง เป็นสทิธเิฉพำะตัวจะโอนไปไม่ได้  

  มำตรำ ๕๐ กำรด ำเนินกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นกำรพำณิชย์

อำจท ำได้โดยกำรตรำเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้  ตำมระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 มำตรำ ๕๑ ข้อบัญญัติจะตรำขึ้นได้ในกรณ ีดังต่อไปนี้  

  (๑) เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่ก ำหนดไว้ใน

พระรำชบัญญัตินี้  

  (๒) เมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำข้อบัญญัติหรือให้มีอ ำนำจตรำ

ข้อบัญญัติ  

  (๓) กำรด ำเนินกำรพำณชิย์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมมำตรำ ๕๐ 

  ในข้อบัญญัติจะก ำหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยกไ็ด้ แต่ห้ำมมิให้ก ำหนดโทษจ ำคุกเกิน

หกเดือน และหรือปรับเกนิหนึ่งหมื่นบำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น 

 มำตรำ ๕๒ ร่ำงข้อบัญญัติจะเสนอได้กแ็ต่โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สมำชิกสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือรำษฎรผู้มีสทิธเิลือกตั้งในเขตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมกฎหมำย

เกี่ยวกบักำรเข้ำช่ือให้สภำท้องถิ่นพิจำรณำออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

  กำรเสนอร่ำงข้อบัญญัติเกี่ยวกบักำรเงินจะต้องมีค ำรับรองของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

 [มาตรา ๕๒ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]  

  มำตรำ ๕๓ ภำยในเจด็วันนับแต่วันที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วย

กับร่ำงข้อบัญญัติใด ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ ว่ำรำชกำร

จังหวัดพิจำรณำ  

 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติตำมวรรคหนึ่งให้เสรจ็และส่งคืนประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติน้ัน ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ไม่พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ำง

ข้อบัญญัตินั้น 

 ในกรณีที่ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติตำมวรรคหน่ึง ให้ส่งนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลงนำมใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่เห็นชอบ

ด้วยให้ส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพ่ือพิจำรณำใหม่ ถ้ำ

สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีมติยืนยันตำมร่ำงข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองใน

สำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลงนำมใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติและ

แจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบต่อไป แต่ถ้ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่ยืนยันภำยในสำมสบิวัน

นับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติหรือยืนยันร่ำงข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสยีงน้อยกว่ำสองในสำม ให้ร่ำง

ข้อบัญญัตินั้นตกไป  

  [มาตรา ๕๓ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 



๑๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  มำตรำ ๕๔ เมื่ อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้พิจำรณำและเห็นชอบด้วยกับร่ำง

ข้อบัญญัติใด ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปยังนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดเพ่ือลงนำมแล้วส่งไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้ควำมเหน็ชอบ  

  ในกรณีที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่เหน็ด้วยกบัร่ำงข้อบัญญัติที่ได้รับควำมเห็นชอบ

จำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้ว ให้ส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  ภำยใน

ก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่งเพ่ือให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดวินิจฉัยช้ีขำด ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นด้วยกับ

สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้ส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และให้นำยก

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลงนำมภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคืนมำถ้ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัด ไม่ลงนำมภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ลงนำมและประกำศใช้บังคับต่อไป  

  ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่เหน็ด้วยกบัสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้ส่งร่ำงข้อบัญญัติคืนไป

ยังสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจำรณำใหม่ ภำยในสำมสบิวัน

นับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติคืนมำถ้ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยังยืนยัน ให้ควำมเห็นชอบ

ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเท่ำที่มีอยู่ ให้

ด ำเนินกำรประกำศร่ำงข้อบัญญัตินั้นใช้บังคับต่อไป  

  มำตรำ ๕๕ ในกรณีที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตั้ง

คณะกรรมกำรคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนสิบห้ำคน เพ่ือพิจำรณำหำข้อยุติควำมขัดแย้ง 

โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสำระส ำคัญในร่ำงข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้  ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตำมกฎหมำย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชำชนเป็นส ำคัญ 

 คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเสนอจ ำนวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดซึ่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเสนอจ ำนวนเจด็คน โดยให้ตั้งภำยในเจด็วันนับ

แต่วันที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีมติไม่รับหลักกำร และให้กรรมกำรทั้งสบิสี่คนร่วมกันปรึกษำ

และเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และมิได้เป็น

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดคนหน่ึงท ำหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำรดังกล่ำวภำยในเจด็วันนับ

แต่วันที่กรรมกำรครบจ ำนวนสบิสี่คน 

 ในกรณีที่ไม่สำมำรถเสนอบุคคลที่จะท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรได้ภำยใน

ก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง หรือกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรไม่ปฏิบัติหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และ



๑๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

มิได้เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ท ำหน้ำที่กรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรดังกล่ำวให้

ครบตำมจ ำนวน 

 ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติให้แล้วเสรจ็ภำยในสบิห้ำวันนับตั้งแต่

วันที่ได้ตั้งประธำนกรรมกำรในครำวแรกแล้วรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่

สำมำรถพิจำรณำให้แล้วเสรจ็ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรรวบรวมผลกำรพิจำรณำ

แล้ววินิจฉัยช้ีขำดโดยเรว็ แล้วรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดส่งร่ำงข้อบัญญัติที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรหรือประธำน

กรรมกำรในวรรคสี่ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดโดยเรว็ แล้วให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

เสนอร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำวต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมมำตรำ ๕๒ ภำยในเจด็วันนับแต่วันที่

ได้รับร่ำงข้อบัญญัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่เสนอร่ำงข้อบัญญัติ

นั้นต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำยงำนต่อรัฐมนตรี

เพ่ือสั่งให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพ้นจำกต ำแหน่ง 

  [มาตรา ๕๕ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๕๕/๑ ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยตำมมำตรำ ๕๕ วรรคห้ำ ให้แล้วเสรจ็ภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติจำกนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจำรณำไม่แล้วเสรจ็ภำยในก ำหนดหรือ

มีมติ ไม่เห็นชอบให้ตรำข้อบัญญัตินั้น ให้ร่ำงข้อบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยในปีงบประมำณปีที่แล้วไปพลำงก่อน ในกรณีเช่นว่ำนี้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเสนอรัฐมนตรี

มีค ำสั่งยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กำรเสนอ 

กำรแปรญัตติหรือกำรกระท ำด้วยประกำรใดๆ ที่มีผลให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีส่วน 

ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำย จะกระท ำมิได้ 

 [มาตรา ๕๕/๑ เพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๕๖ ข้อบัญญัติให้ใช้บังคับได้ในเขตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเท่ำที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกบัข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดนั้น 

  ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปิดประกำศข้อบัญญัติที่ประกำศใช้บังคับแล้วไว้ ณ ที่ท  ำกำร

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ 

  [มาตรา ๕๖ วรรคสอง แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๕๗ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้ทันท่วงที

มิได้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจออกข้อบัญญัติช่ัวครำวที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีหรือข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมได้เมื่อได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรสำมัญ

ประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และเมื่อได้ประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดแล้วให้ใช้บังคับได้ 



๒๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  ในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดครำวต่อไป ให้น ำข้อบัญญัติช่ัวครำวนั้นเสนอ

ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพ่ืออนุมัติและเมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอนุมัติแล้ว  ให้ใช้

ข้อบัญญัติช่ัวครำวนั้นเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่อนุมัติ ให้ข้อบัญญัติ

ช่ัวครำวนั้นเป็นอันตกไปแต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจกำรที่ได้เป็นไปในระหว่ำงที่ใช้ข้อบัญญัติ

ช่ัวครำวนั้น  

  [มาตรา ๕๗ วรรคหนึง่ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

หมวด ๕ 

การงบประมาณและการคลงั 

 

  มำตรำ ๕๘ งบประมำณรำยจ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้ท ำเป็นข้อบัญญัติถ้ำ

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณออกไม่ทันปีงบประมำณใหม่  ให้ใช้ข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณที่แล้วน้ันไปพลำงก่อน 

  งบประมำณรำยจ่ำยจะมีได้เฉพำะในเร่ือง ดังต่อไปนี้   

  (๑) กจิกำรที่ระบุไว้ในมำตรำ ๔๕ และมำตรำ ๔๖ 

  (๒)  กจิกำรอื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 

  มำตรำ ๕๙ ถ้ำในปีใดจ ำนวนเงินที่ได้อนุมัติไว้ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณไม่พอส ำหรับกำรใช้จ่ำยประจ ำปีหรือมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยข้ึนใหม่ 

ในระหว่ำงปี ให้ท ำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม 

  มำตรำ ๖๐ ภำษีบ ำรุงท้องที่  ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีป้ำย อำกรกำรฆ่ำสัตว์และ

ผลประโยชน์อื่นอันเกิดจำกกำรฆ่ำสัตว์ในพ้ืนที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น ให้

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดเกบ็เป็นรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น

และให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดสรรให้สภำต ำบลตำมระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด  

  มำตรำ ๖๑ ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือนที่จัดเกบ็ได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรร

ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

  มำตรำ ๖๒ ภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่จัดเกบ็ตำมประมวลรัษฎำกร จัดเกบ็ได้ในจังหวัดใด ให้ส่ง

มอบให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดร้อยละห้ำของภำษีที่จัดเกบ็ได้ 

  มำตรำ ๖๓ ค่ำภำคหลวงแร่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ และค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมตำม

กฎหมำยว่ำด้วยปิโตรเลียม ที่ได้มีกำรจัดเกบ็ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรน้ัน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดใดให้จัดสรรให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน้ันตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดใน

กฎกระทรวง 

  มำตรำ ๖๔ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเก็บภำษีบ ำรุงองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดจำกกำรค้ำในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้  



๒๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๑) น ้ำมันเบนซินและน ้ำมันที่คล้ำยกัน น ้ำมันดีเซลและน ้ำมันที่คล้ำยกัน หรือก๊ำซ

ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนต์ โดยจัดเกบ็เพ่ิมขึ้นได้ไม่เกนิลิตรละสบิสตำงค์ส ำหรับน ำ้มัน

และกโิลกรัมละไม่เกนิสบิสตำงค์ส ำหรับกำ๊ซปิโตรเลียม  

 (๒)  ยำสบู โดยจัดเกบ็เพ่ิมขึ้นได้ไม่เกนิมวนละสบิสตำงค์ 

 รำคำจ ำหน่ำยที่เพ่ิมขึ้ นตำมวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่ำเป็นกำรต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ก ำหนดรำคำสนิค้ำและป้องกนักำรผูกขำด 

  [มาตรา ๖๔ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๖๕ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมบ ำรุง

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจำกผู้พักในโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและ

อตัรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

  มำตรำ ๖๖ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภำษีอำกรและ

ค่ำธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละสบิของภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุก

ประเภทส ำหรับในพ้ืนที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้  

  (๑)  ภำษีธุรกจิเฉพำะตำมประมวลรัษฎำกร 

  (๒) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสรุำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสรุำ 

  (๓) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในกำรเล่นกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน 

  ในกำรเสยีภำษีอำกรตำมมำตรำนี้ เศษของหนึ่งบำทให้ปัดทิ้ง 

  ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้  ให้ถือเป็นภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

  มำตรำ ๖๗ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเพ่ือเกบ็ภำษีมูลค่ำเพ่ิม โดย

ให้ก ำหนดเป็นอตัรำภำษีมูลค่ำเพ่ิมเพ่ิมข้ึนจำกอตัรำที่เรียกเกบ็ตำมประมวลรัษฎำกรส ำหรับในพ้ืนที่เขต

จังหวัดที่อยู่นอกเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้  

  (๑)  ในกรณีที่ประมวลรัษฎำกรเรียกเกบ็ภำษีมูลค่ำเพ่ิมในอัตรำร้อยละศูนย์ ให้องค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดเกบ็ในอตัรำร้อยละศูนย์ 

  (๒)  ในกรณีที่ประมวลรัษฎำกรเรียกเกบ็ภำษีมูลค่ำเพ่ิมในอัตรำอื่นให้องค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดเกบ็หน่ึงในเก้ำของอตัรำภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่เรียกเกบ็ตำมประมวลรัษฎำกร  

  ภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่เกบ็เพ่ิมข้ึนตำมมำตรำน้ี ให้ถือเป็นภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมประมวลรัษฎำกร  

  มำตรำ ๖๘ กิจกำรใดที่กฎหมำยบัญญัติให้เทศบำลเป็นผู้ด ำเนินกำรถ้ำกิจกำรน้ันอยู่ใน

พ้ืนที่ เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยน้ันและบรรดำค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรับเนื่องใน

กจิกำรเช่นว่ำนั้นให้ถือเป็นรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 



๒๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  มำตรำ ๖๙ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจออกข้อบัญญัติเพ่ือเกบ็ค่ำธรรมเนียมใดๆ จำก

ผู้ซ่ึงใช้หรือได้รับประโยชน์จำกบริกำรสำธำรณะที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดให้มีข้ึนได้ ทั้งนี้  ตำม

ระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

  มำตรำ ๗๐ ให้กำรจัดเก็บภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้นำยก

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และ

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซ่ึงมีอ ำนำจและหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำม

กฎหมำย เว้นแต่กฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น  

  ในกำรบังคับเรียกเกบ็ภำษีอำกรค้ำงช ำระ ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือหัวหน้ำ

ส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจสั่งยึดและสั่งขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้ต้อง

รับผิดชอบเสยีภำษีอำกรได้โดยมิต้องขอให้ศำลออกหมำยยึดหรือมีค ำสั่ง ทั้งนี้  เมื่อได้รับควำมเห็นชอบ

จำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้ว 

  วิธีกำรยึดและกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินดังกล่ำวในวรรคสอง ให้ปฏิบัติตำมประมวล

กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งโดยอนุโลม เงินที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำด เมื่อหักค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรยึดและขำยทอดตลำดและเงินภำษีอำกรค้ำงช ำระแล้ว ถ้ำมีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้ำของ

ทรัพย์สนิ  

 มำตรำ ๗๑ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจะมอบให้ส่วนรำชกำร รำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นเรียก

เกบ็ภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต ค่ำตอบแทนหรือรำยได้อื่นใดเพ่ือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

กไ็ด้ ทั้งนี้  โดยให้คิดค่ำใช้จ่ำยได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธกีำรและอตัรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

 รำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นจะมอบให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดเกบ็ภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำใบอนุญำต ค่ำตอบแทนหรือรำยได้อื่นใดเพ่ือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นกไ็ด้ ทั้งนี้  โดยให้คิดค่ำใช้จ่ำยได้

ตำมหลักเกณฑ ์วิธกีำรและอตัรำ ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจะมอบหมำยให้เอกชนด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ยกเว้นกำรเรียก

เกบ็ภำษีอำกร กไ็ด้ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑว์ิธกีำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

  มำตรำ ๗๒ ทุกปีงบประมำณ ให้รัฐบำลจัดสรรเงินให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นเงิน

อุดหนุน 

  มำตรำ ๗๓ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจมีรำยได้ ดังต่อไปนี้  

  (๑)  ภำษีอำกรตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติไว้  

  (๒)  ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรับ ตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติไว้ 

  (๓)  รำยได้จำกทรัพย์สนิขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

  (๔)  รำยได้จำกสำธำรณปูโภคขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

  (๕)  รำยได้จำกกำรพำณชิย์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

  (๖)  พันธบัตรหรือเงินกู้ตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติไว้  



๒๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  (๗) เงินกู้จำกกระทรวง ทบวง กรม องค์กำร หรือนิติบุคคลต่ำงๆ ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบ

จำกรัฐมนตรี 

  (๘) เงินอุดหนุนหรือรำยได้อื่นตำมที่รัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐจัดสรรให้ 

  (๙) เงินและทรัพย์สนิอย่ำงอื่นที่มีผู้อุทศิให้ 

  (๑๐) รำยได้อื่นตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติให้เป็นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

  มำตรำ ๗๔  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจมีรำยจ่ำย ดังต่อไปนี้  

  (๑) เงินเดือน 

  (๒) ค่ำจ้ำง 

  (๓) เงินตอบแทนอื่นๆ 

  (๔) ค่ำใช้สอย  

 (๕) ค่ำวัสดุ  

  (๖) ค่ำครุภัณฑ ์ 

  (๗) ค่ำที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง และทรัพย์สนิอื่นๆ 

  (๘) เงินอุดหนุน  

  (๙) รำยจ่ำยอื่นใดตำมที่มีข้อผูกพันหรือตำมที่มีกฎหมำยหรือระเบียบของกระทรวง 

มหำดไทยก ำหนดไว้  

 มำตรำ ๗๕ เงินเดือนและค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  นำยก

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัด ที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และกรรมกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้

เป็นไปตำมระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

  [มาตรา ๗๕ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

  มำตรำ ๗๖ กำรคลัง กำรงบประมำณ กำรรักษำทรัพย์สิน กำรจัดหำผลประโยชน์จำก

ทรัพย์สิน กำรด ำเนินกิจกำรกำรพำณิชย์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและกำรจัดหำพัสดุและกำรจัดจ้ำง 

และกำรให้ได้รับสวัสดิกำรของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้เป็นไปตำมระเบียบที่

กระทรวงมหำดไทยก ำหนด  

  ในกำรออกระเบียบตำมวรรคหนึ่งให้ค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระ ควำมคล่องตัวและควำมมี

ประสทิธภิำพในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดด้วย 

 

หมวด ๖ 

การก ากบัดูแล 

 

  มำตรำ ๗๗ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำร เพ่ือกำรนี้ ให้ผู้ว่ำรำชกำร
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จังหวัด มีอ ำนำจสั่งสอบสวนข้อเทจ็จริงหรือสั่งให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดช้ีแจงแสดงควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้ ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นว่ำนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปฏิบัติกำรในทำงที่อำจน ำมำซ่ึง

ควำมเสยีหำยแก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับ

ของทำงรำชกำร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจยับย้ังกำรปฏิบัติกำรดังกล่ำวไว้เป็นกำรช่ัวครำวได้ แล้วให้

รำยงำนรัฐมนตรีภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่ออกค ำสั่ง 

  ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งกำรในเร่ืองดังกล่ำวภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่ได้รับรำยงำนจำกผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัด ค ำสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ  

 มำตรำ ๗๘ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจสั่งเพิกถอนมติของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่ง

มิใช่ข้อบัญญัติได้ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมติน้ันฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎหรือระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำร 

หรือเป็นมติที่นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

  ค ำสั่งเพิกถอนมติของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมวรรคหนึ่งต้องแสดงเหตุผลของกำรเพิกถอนมติ

นั้น และต้องกระท ำภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีมติ  

  ในกรณีที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยังยืนยันมติเดิมด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองใน

สำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเท่ำที่มีอยู่ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำยงำนกำร

ยืนยันมติดังกล่ำวและเหตุผลของกำรเพิกถอนมติของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต่อรัฐมนตรีภำยในสี่สบิห้ำวัน

นับแต่วันที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีมติยืนยันมติเดิม  

 ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งกำรในเร่ืองดังกล่ำวภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่ได้รับรำยงำนจำกผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัด  

  มำตรำ ๗๙ ในกรณีที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ละเลยไม่

ปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่ หรือประพฤติตนฝ่ำฝืนต่อควำม

สงบเรียบร้อยของประชำชน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะด ำเนินกำรสอบสวนกไ็ด้ 

 ถ้ำหำกผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

มีพฤติกำรณ์เช่นนั้นจริง ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเสนอให้รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจสั่งให้นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือ

รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพ้นจำกต ำแหน่ง ค ำสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ  
  [มาตรา ๗๙ แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖]  

 มำตรำ ๘๐ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือ

ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะรำยงำนเสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือยุบ

สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกไ็ด้  



๒๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  เมื่อมีกรณีตำมวรรคหน่ึงหรือกรณีอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติน้ี รัฐมนตรีมีอ ำนำจ 

ยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้และให้แสดงเหตุผลไว้ในค ำสั่งด้วย  

  [มาตรา ๘๐ วรรคสาม ยกเลิก โดยพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]  

 

บทเฉพาะกาล 

 

  มำตรำ ๘๑ ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่มีอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีประกำศในรำช

กจิจำนุเบกษำเป็นองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมพระรำชบัญญัตินี้   

  มำตรำ ๘๒ ให้สภำจังหวัดที่มีอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็น

สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมพระรำชบัญญัตินี้   

  ให้สมำชิกสภำจังหวัดซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับเป็นสมำชิกสภำ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมพระรำชบัญญัติน้ีจนกว่ำจะครบสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งตำมพระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘  

  ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจัดให้สภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมวรรคหนึ่งด ำเนินกำรเลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดคนหนึ่ง

เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

  ในระหว่ำงที่ยังไม่มีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมวรรคสำมให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ท ำหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไปพลำงก่อน  

 [มาตรา ๘๒ วรรคสอง แกไ้ข โดยพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒]  

  มำตรำ ๘๓ ให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน หนี้  สิทธิ และเงินงบประมำณขององค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด ที่มีอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำไปเป็นขององค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดตำมพระรำชบัญญัตินี้   

  มำตรำ ๘๔ ให้บรรดำข้ำรำชกำรส่วนจังหวัดและลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งมี

อยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและ

ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมพระรำชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณ ี 

  มำตรำ ๘๕ ให้บรรดำข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ค ำสั่ง และประกำศ ที่

ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัดหรือกฎหมำยอื่นที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่

พระรำชบัญญัตินี้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ คงใช้บังคับต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกบัพระรำชบัญญัติ

นี้ จนกว่ำจะมีกำรออกข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ค ำสั่ง และประกำศตำมพระรำชบัญญัตินี้   

 มำตรำ ๘๖ ให้ ก.จ. อ.ก.จ.วิสำมัญ และ อ.ก.จ.จังหวัดซ่ึงปฏบิัติหน้ำที่อยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติ

นี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะได้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ 

๔๒ ใช้บังคับ ทั้งน้ีไม่เกนิหน่ึงร้อยย่ีสบิวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  



๒๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  มำตรำ ๘๗ ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ จังหวัดใดยังมีสภำต ำบลอยู่ให้พระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่และทรัพย์สินส่วนจังหวัด

และกำรคลังยังคงใช้บังคับได้ต่อไปในเขตสภำต ำบลส ำหรับจังหวัดน้ันเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกบับทบัญญัติ 

แห่งพระรำชบัญญัตินี้  

  มำตรำ ๘๘ ในระหว่ำงที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยังมิได้มอบให้ส่วนรำชกำรที่ท  ำหน้ำที่

จัดเกบ็ภำษี อำกร ค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำ ๖๖ และมำตรำ ๖๗ ให้ส่วนรำชกำรดังกล่ำวเรียกเกบ็ภำษีอำกร 

ค่ำธรรมเนียมเพ่ือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพ่ิมขึ้นอกีเท่ำกบัอตัรำตำมมำตรำ ๖๖ และมำตรำ ๖๗ 

  กำรเรียกเกบ็ภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมของส่วนรำชกำรตำมมำตรำนี้ ให้ถือว่ำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดได้มอบให้ส่วนรำชกำรดังกล่ำวเรียกเกบ็เพ่ือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมมำตรำ ๖๖ และ

มำตรำ ๖๗  

  มำตรำ ๘๙ ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำจังหวัดมำใช้บังคับโดย

อนุโลม  

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตรี 

  

 

 

(ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๒ ก หน้ำ ๑ วันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๔๐)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตินี้  คือ โดยที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่จัดตั้งข้ึน 

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น 

ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอกเขตสขุำภิบำลและเทศบำล เมื่อได้มีพระรำชบัญญัติสภำต ำบล

และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกใช้บังคับเพ่ือกระจำยอ ำนำจกำรปกครองให้แก่

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในกำรน้ีสมควรปรับปรุงบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

ให้สอดคล้องกนัและปรับปรุงโครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้เหมำะสมยิ่งขึ้น จึงจ ำเป็นต้อง

ตรำพระรำชบัญญัตินี้  

 

 

พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

ได้ก ำหนดหลักกำรในกำรจัดระเบียบกำรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้ นใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักแห่งกำร

ปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดในส่วนของกำรสิ้นสดุสมำชิกภำพของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและกำรพ้นจำก

ต ำแหน่งของประธำนและรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกและรองนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด กำรยุบสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดรวมทั้งอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ให้สอดคล้องกบับทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

(ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๕ ก หน้ำ ๘ วันที่ ๑๐ มนีำคม ๒๕๔๒)  

 

 

พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เน่ืองจำกเป็นกำรสมควรก ำหนดให้

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน ประกอบกับบทบัญญัติบำง

มำตรำตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไม่สอดคล้องกบักฎหมำยว่ำด้วย

กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น และไม่เหมำะสมกับกำรบริหำรงำนขององค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดเพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ

มีประสทิธภิำพ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  



๒๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

บทเฉพาะกาล 

  มำตรำ ๓๒ บรรดำสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้

ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบอำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือมีกำรยุบสภำ  

 ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง มิให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๕/๑ 

มำตรำ ๓๕/๒ มำตรำ ๓๕/๓ มำตรำ ๓๕/๔ มำตรำ ๓๕/๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๓๗ มำตรำ ๓๙ 

มำตรำ ๔๔/๑ มำตรำ ๔๔/๒ มำตรำ ๔๔/๓ มำตรำ ๕๕ และมำตรำ ๕๕/๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระรำชบัญญัตินี้ มำใช้บังคับ จนกว่ำจะครบอำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือมีกำรยุบสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและมีกำรเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนั้นหลังจำก

วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับและให้น ำบทบัญญัติเดิมก่อนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติน้ีใช้

บังคับแทนในระหว่ำงเวลำดังกล่ำว  

 มำตรำ ๓๓ บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ ที่ก ำหนดกำรจ่ำย

เงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ที่ปรึกษำนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กรรมกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และกำรจ่ำยเงินค่ำเบี้ ยประชุม

ให้แก่กรรมกำรที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแต่งตั้งข้ึน ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้

บังคับ ให้ใช้ต่อไปจนกว่ำจะได้มีกำรออกระเบียบตำมมำตรำ ๗๕ แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  

 

 (ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ ฉบบักฤษฎกีำ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๙ ก วันที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖) 


