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พระราชบญัญติั 

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 
 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 

 โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้ นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ

รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 

 มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย

อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 มำตรำ ๒* พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เป็นต้นไป 

 * ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๑๔ ก/หนา้ ๔๘/๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๒ 

 มำตรำ ๓ บรรดำกฎหมำย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระรำชบัญญัติน้ี 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกบับทแห่งพระรำชบัญญัตินี้  ให้ใช้พระรำชบัญญัตินี้แทน 

 มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้  

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเทศบำล องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้ง 



๑๕๖ 
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 “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 “กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 “รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 มำตรำ ๕ ให้นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกบัอ ำนำจและหน้ำที่ของตนและ

มีอ ำนำจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพ่ือปฏบิัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

 มำตรำ ๖ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย 

 (๑) นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นประธำน 

 (๒) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวง

มหำดไทย ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เลขำธิกำร

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เลขำธิกำร ก.พ. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ และอธบิดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น* 

 (๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ำนวนสบิสองคน ประกอบด้วยผู้บริหำรองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดสองคน ผู้บริหำรเทศบำลสำมคน ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้ำคน และ

ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร ผู้บริหำรเมืองพัทยำหรือผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี

กฎหมำยจัดตั้งขึ้ นรวมสองคน ทั้งนี้  โดยให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือก

กนัเองตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่นำยกรัฐมนตรีก ำหนด 

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสบิสองคน ประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในด้ำน

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนกำรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

สำขำรัฐศำสตร์ หรือรัฐประศำสนศำสตร์ และด้ำนกฎหมำย ทั้งนี้  กำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตำม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่นำยกรัฐมนตรีก ำหนด 

 ให้หัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

 มำตรำ ๗ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้  

 (๑) มีสญัชำติไทย 

 (๒) มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิห้ำปีบริบูรณ์ 
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 (๓) ไม่เป็นข้ำรำชกำรซึ่ งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วย

รำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่เป็นผู้สอนใน

สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 

 (๔) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

 (๕) ไม่เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 (๖) ไม่เป็นเจ้ำหน้ำที่หรือผู้มีต ำแหน่งใดๆ ในพรรคกำรเมือง 

 มำตรำ ๘ กรรมกำรตำมมำตรำ ๖ (๓) พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออก

ต่อประธำนกรรมกำรหรือพ้นจำกกำรเป็นผู้บริหำรท้องถิ่น 

 มำตรำ ๙ กรรมกำรตำมมำตรำ ๖ (๔) มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับ

สรรหำเป็นกรรมกำรอกีได้ไม่เกนิสองวำระติดต่อกนั 

 ถ้ำกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งว่ำงลง ให้สรรหำกรรมกำรแทน และให้ผู้ซึ่งได้รับสรรหำอยู่ใน

ต ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

 ในระหว่ำงที่ยังมิได้สรรหำกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ ว่ำงตำมวรรคสอง และยังมีกรรมกำร

เหลืออยู่เกนิกึ่งหนึ่ง ให้กรรมกำรที่เหลืออยู่ปฏบิัติหน้ำที่ต่อไปได้ 

 มำตรำ ๑๐ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่ง 

เมื่อ 

 (๑) ตำย 

 (๒) ลำออกโดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อประธำนกรรมกำร 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลำย 

 (๔) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

 (๕) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๗ 

 (๖) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุก 

 มำตรำ ๑๑ กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ

จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกำรประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ที่

ประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม 

 กำรวินิจฉัยช้ีขำดให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน 

ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงช้ีขำด 

 มำตรำ ๑๒ ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ดังต่อไปน้ี 

 (๑) จัดท ำแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติกำร

เพ่ือขอควำมเหน็ชอบจำกคณะรัฐมนตรีและรำยงำนต่อรัฐสภำ 

 (๒) ก ำหนดกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะตำมอ ำนำจและหน้ำที่ระหว่ำงรัฐกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกนัเอง 
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 (๓) ปรับปรุงสดัส่วนภำษีและอำกร และรำยได้ระหว่ำงรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค ำนึงถึงภำระหน้ำที่ของรัฐกบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกนัเองเป็นส ำคัญ 

 (๔) ก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรถ่ำยโอนภำรกิจจำกรำชกำรส่วนกลำงและรำชกำร

ส่วนภมูิภำคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๕) ประสำนกำรถ่ำยโอนข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และพนักงำนรัฐวิสำหกิจ

ระหว่ำงส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมกำรพนักงำนส่วน

ท้องถิ่นหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่กำรจัดสรรภำษีและ

อำกร เงินอุดหนุน เงินงบประมำณที่รำชกำรส่วนกลำงโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำร

ถ่ำยโอนภำรกจิตำม (๒) (๓) และ (๔) 

 (๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรอนุมัติหรือกำรอนุญำตตำมที่มี

กฎหมำยบัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญำตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยค ำนึงถึงควำม

สะดวก รวดเรว็ในกำรให้บริกำรประชำชน และกำรก ำกบัดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำยนั้นๆ เป็นส ำคัญ 

 (๗) เสนอแนะมำตรกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรภำษีอำกร กำรงบประมำณและกำร

รักษำวินัยทำงกำรเงิน กำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๘) เสนอแนะกำรตรำพระรำชบัญญัติ  พระรำชกฤษฎีกำ ออกกฎกระทรวง ประกำศ 

ข้อบังคับ ระเบียบ และค ำสั่งที่จ ำเป็นเพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี 

 (๙) เร่งรัดให้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ ออกกฎกระทรวง ประกำศ ข้อบังคับ ระเบียบ และ

ค ำสั่งที่จ ำเป็นเพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๑๐) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในกำรจัดสรรเงินงบประมำณที่จัดสรรเพ่ิมข้ึนให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เน่ืองจำกกำรถ่ำยโอนภำรกจิจำกส่วนกลำง 

 (๑๑) พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำม

ควำมจ ำเป็น 

 (๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถิ่น 

 (๑๓) เสนอควำมเห็นต่อนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรในกรณีที่ปรำกฏว่ำส่วนรำชกำร

หรือรัฐวิสำหกจิไม่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๑๔) เสนอรำยงำนเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ

คณะรัฐมนตรีอย่ำงน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

 (๑๕) ออกประกำศก ำหนดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติน้ี 

 (๑๖) ปฏบิัติกำรอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติน้ีและกฎหมำยอื่น 

 ประกำศของคณะกรรมกำรตำม (๑๕) เมื่อได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 



๑๕๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๑๓ คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรใดๆ  ตำมที่

คณะกรรมกำรมอบหมำยได้ 

 ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๑ มำใช้บังคับกบักำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๑๔ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจออกค ำสั่ง

เป็นหนังสือเรียกให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ส่งข้อมูลหรือ

เอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องมำเพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำได้ ในกำรนี้อำจเรียกบุคคลใดๆ มำช้ีแจงด้วยกไ็ด้ 

 มำตรำ ๑๕ ให้มีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยมีอ ำนำจและหน้ำที่ดังต่อไปน้ี 

 (๑) รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร 

 (๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษำ และวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกบังำนของคณะกรรมกำร 

 (๓) ร่วมมือและประสำนงำนกับรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสำหกจิ เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 (๔) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติตำมแผนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 

 (๕) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 

 

หมวด ๒ 

การก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ 

 

 มำตรำ ๑๖ ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่ใน

กำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  

 (๑) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 

 (๒) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน ำ้ และทำงระบำยน ำ้ 

 (๓) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทยีบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ 

 (๔) กำรสำธำรณปูโภคและกำรก่อสร้ำงอื่นๆ 

 (๕) กำรสำธำรณปูกำร 

 (๖) กำรส่งเสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ 

 (๗) กำรพำณชิย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 (๘) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

 (๙) กำรจัดกำรศึกษำ 

 

 



๑๖๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๑๐) กำรสงัคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเดก็ สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 

 (๑๑) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 

 (๑๒) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและกำรจัดกำรเกี่ยวกบัที่อยู่อำศัย 

 (๑๓) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 (๑๔) กำรส่งเสริมกฬีำ 

 (๑๕) กำรส่งเสริมประชำธปิไตย ควำมเสมอภำค และสทิธเิสรีภำพของประชำชน 

 (๑๖) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 (๑๗) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

 (๑๘) กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏกูิล และน ำ้เสยี 

 (๑๙) กำรสำธำรณสขุ กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 

 (๒๐) กำรจัดให้มีและควบคุมสสุำนและฌำปนสถำน 

 (๒๑) กำรควบคุมกำรเลี้ ยงสตัว์ 

 (๒๒) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสตัว์ 

 (๒๓) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ 

และสำธำรณสถำนอื่นๆ 

 (๒๔) กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 

 (๒๕) กำรผังเมือง 

 (๒๖) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร 

 (๒๗) กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ 

 (๒๘) กำรควบคุมอำคำร 

 (๒๙) กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 

 (๓๐) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

 (๓๑) กจิกำรอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ

ก ำหนด 

 มำตรำ ๑๗ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๖ ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจและหน้ำที่ใน

กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  

 (๑) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง และประสำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด

ตำมระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

 (๒) กำรสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 (๓) กำรประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏบิัติหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 



๑๖๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๔) กำรแบ่งสรรเงินซึ่งตำมกฎหมำยจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

 (๕) กำรคุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 (๖) กำรจัดกำรศึกษำ 

 (๗) กำรส่งเสริมประชำธปิไตย ควำมเสมอภำค และสทิธเิสรีภำพของประชำชน 

 (๘) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 (๙) กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสม 

 (๑๐) กำรจัดตั้งและดูแลระบบบ ำบัดน ำ้เสยีรวม 

 (๑๑) กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏกูิลรวม 

 (๑๒) กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำงๆ 

 (๑๓) กำรจัดกำรและดูแลสถำนีขนส่งทั้งทำงบกและทำงน ำ้ 

 (๑๔) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

 (๑๕) กำรพำณิชย์ กำรส่งเสริมกำรลงทุน และกำรท ำกิจกำรไม่ว่ำจะด ำเนินกำรเองหรือ

ร่วมกบับุคคลอื่นหรือจำกสหกำร 

 (๑๖) กำรสร้ำงและบ ำรุงรักษำทำงบกและทำงน ้ำที่เช่ือมต่อระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น 

 (๑๗) กำรจัดตั้งและดูแลตลำดกลำง 

 (๑๘) กำรส่งเสริมกำรกฬีำ จำรีตประเพณ ีและวัฒนธรรมอนัดีงำมของท้องถิ่น 

 (๑๙) กำรจัดให้มีโรงพยำบำลจังหวัด กำรรักษำพยำบำล กำรป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 

 (๒๐) กำรจัดให้มีพิพิธภัณฑแ์ละหอจดหมำยเหตุ 

 (๒๑) กำรขนส่งมวลชนและกำรวิศวกรรมจรำจร 

 (๒๒) กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 

 (๒๓) กำรจัดให้มีระบบรักษำควำมสงบเรียบร้อยในจังหวัด 

 (๒๔) จัดท ำกิจกำรใดอันเป็นอ ำนำจและหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต 

และกิจกำรนั้นเป็นกำรสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด ำเนินกำรหรือให้องค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดจัดท ำ ทั้งนี้  ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 (๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนรำชกำร หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกำร

พัฒนำท้องถิ่น 

 (๒๖) กำรให้บริกำรแก่เอกชน ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น 

 (๒๗) กำรสงัคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเดก็ สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 

 (๒๘) จัดท ำกิจกำรอื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่นก ำหนดให้

เป็นอ ำนำจและหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 



๑๖๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๒๙) กจิกำรอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ

ก ำหนด 

 มำตรำ ๑๘ ให้กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือ

ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ ๑๖ และมำตรำ ๑๗ 

 มำตรำ ๑๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เตม็พ้ืนที่จังหวัด มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือ

ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ ๑๖ 

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษเตม็พ้ืนที่จังหวัด มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของ

ประชำชนในท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรำ ๑๖ และมำตรำ ๑๗ 

 มำตรำ ๒๐ ในกรณีที่กฎหมำยบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำที่

เกี่ยวกับกำรให้บริกำรสำธำรณะอย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกันให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจก ำหนดว่ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำที่รับผิดชอบในส่วนใด 

 มำตรำ ๒๑ บรรดำอ ำนำจและหน้ำที่ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของรัฐตำมกฎหมำยรัฐอำจ

มอบอ ำนำจและหน้ำที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรแทนได้ 

 ในกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจและหน้ำที่ที่ระบุไว้ในมำตรำ ๑๖ มำตรำ ๑๗ มำตรำ ๑๘ และ

มำตรำ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจร่วมมือกันด ำเนินกำรหรืออำจร้องขอให้รัฐหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณ ีด ำเนินกำรแทนได้ 

 มำตรำ ๒๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจมอบให้เอกชนด ำเนินกำรตำมอ ำนำจและหน้ำที่

แทนได้ ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ ์วิธกีำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๓ 

การจดัสรรสดัส่วนภาษีและอากร 

 

 มำตรำ ๒๓ เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจมีรำยได้จำกภำษีอำกร 

ค่ำธรรมเนียม และเงินรำยได้ดังต่อไปนี้  

 (๑) ภำษีโรงเรือนและที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีโรงเรือนและที่ดิน 

 (๒) ภำษีบ ำรุงท้องที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีบ ำรุงท้องที่ 

 (๓) ภำษีป้ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีป้ำย 

 (๔) ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมประมวลรัษฎำกรที่ได้รับกำรจัดสรรในอัตรำซ่ึงเมื่อรวมกับกำร

จัดสรรตำมมำตรำ ๒๔ (๓) และมำตรำ ๒๕ (๖) แล้วไม่เกนิร้อยละสำมสบิของภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่จัดเกบ็

ได้หักส่วนที่ต้องจ่ำยคืนแล้ว โดยเป็นหน้ำที่ของกรมสรรพำกรที่จะจัดเกบ็ 



๑๖๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๕) ภำษีธุรกิจเฉพำะตำมประมวลรัษฎำกร โดยออกข้อบัญญัติจัดเกบ็เพ่ิมขึ้นในอัตรำซึ่ง

เมื่อรวมกับอัตรำตำมมำตรำ ๒๔ (๔) แล้วไม่เกินร้อยละสำมสิบของอัตรำภำษีที่จัดเกบ็ตำมประมวล

รัษฎำกร โดยเป็นหน้ำที่ของกรมสรรพำกรที่จะจัดเกบ็ 

 (๖) ภำษีสรรพสำมิตตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต ภำษีสุรำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุรำ 

และค่ำแสตมป์ยำสูบตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำสูบ ซึ่งเกบ็จำกกำรค้ำในเขตเทศบำลเมืองพัทยำ และ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยออกข้อบัญญัติจัดเกบ็เพ่ิมขึ้ นในอัตรำไม่เกินร้อยละสำมสิบของอัตรำ

ภำษีที่กรมสรรพสำมิตจัดเกบ็ และให้ถือเป็นภำษีและค่ำแสตมป์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น โดยเป็น

หน้ำที่ของ กรมสรรพสำมิตที่จะจัดเกบ็ 

 (๗) ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ภำษีรถ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก และค่ำธรรมเนียมล้อเลื่อนตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้อเลื่อน 

 (๘) ภำษีกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน 

 (๙) ภำษีเพ่ือกำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ 

 (๑๐) อำกรกำรฆ่ำสตัว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจำกกำรฆ่ำสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ควบคุมกำรฆ่ำสตัว์และจ ำหน่ำยเน้ือสตัว์ 

 (๑๑) อำกรรังนกอแีอ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำกรรังนกอแีอ่น 

 (๑๒) ค่ำภำคหลวงแร่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่หลังจำกหักส่งเป็นรำยได้ของรัฐในอัตรำร้อย

ละสี่สบิแล้วดังต่อไปน้ี 

   (ก) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือเทศบำลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตำมประทำน

บัตร ให้ได้รับกำรจัดสรรในอตัรำร้อยละย่ีสบิของเงินค่ำภำคหลวงแร่ที่จัดเกบ็ได้ภำยในเขต 

  (ข) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำลอื่นที่อยู่ภำยในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม

พ้ืนที่ตำมประทำนบัตร ให้ได้รับกำรจัดสรรในอตัรำร้อยละสบิของเงินค่ำภำคหลวงแร่ที่จัดเกบ็ได้ภำยในเขต 

   (ค) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำลในจังหวัดอื่นให้ได้รับกำรจัดสรรในอตัรำ

ร้อยละสบิของเงินค่ำภำคหลวงแร่ที่จัดเกบ็ได้ภำยในเขต 

 (๑๓) ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยปิโตรเลียมหลังจำกหักส่งเป็นรำยได้ของ

รัฐในอตัรำร้อยละสี่สบิแล้ว ดังต่อไปนี้  

  (ก) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือเทศบำลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตำมสมัปทำน 

ให้ได้รับกำรจัดสรรในอตัรำร้อยละย่ีสบิของเงินค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเกบ็ได้ภำยในเขต 

  (ข) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือเทศบำลอื่นที่อยู่ภำยในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม

พ้ืนที่ตำมสมัปทำน ให้ได้รับกำรจัดสรรในอัตรำร้อยละสิบของเงินค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเกบ็ได้

ภำยในเขต 

  (ค) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำลในจังหวัดอื่น ให้ได้รับกำรจัดสรรใน

อตัรำร้อยละสบิของเงินค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเกบ็ได้ภำยในเขต 



๑๖๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๑๔) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหำริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์

ภำยในเขต ทั้งนี้  ตำมประมวลกฎหมำยที่ดินและกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 

 (๑๕) ค่ำธรรมเนียมสนำมบินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมอัตรำ

และวิธกีำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 (๑๖) ค่ำธรรมเนียมดังต่อไปนี้  โดยออกข้อบัญญัติจัดเกบ็เพ่ิมขึ้นในอัตรำไม่เกินร้อยละสิบ

ของค่ำธรรมเนียมที่มีกำรจัดเกบ็ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรน้ัน 

  (ก) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสรุำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสรุำ 

  (ข) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเล่นกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน 

 (๑๗) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรับในกิจกำรที่กฎหมำยมอบหมำยหน้ำที่ให้

เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรภำยในเขตท้องถิ่นน้ันๆ 

และให้ตกเป็นรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดงักล่ำว ในกรณกีฎหมำยก ำหนดให้เทศบำลเป็นผู้

จัดเกบ็ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรับ ให้น ำรำยได้มำแบ่งให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่

อยู่ภำยในเขตจังหวัดตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 (๑๘) ค่ำใช้น ำ้บำดำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยน ำ้บำดำล ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมสดัส่วนที่คณะกรรมกำร

ก ำหนด 

 (๑๙) ค่ำธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเกบ็จำกผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จำกบริกำรสำธำรณะที่จัด

ให้มีขึ้น 

 (๒๐) รำยได้อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นของเทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

 มำตรำ ๒๔ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจมีรำยได้จำกภำษีอำกรค่ำธรรมเนียมและเงิน

รำยได้ ดังต่อไปนี้  

 (๑) ภำษีบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ส ำหรับน ้ำมันเบนซินและน ้ำมันที่คล้ำยกัน 

น ำ้มันดีเซลและน ำ้มันที่คล้ำยกัน กำ๊ซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนต์ซ่ึงเกบ็จำกกำรค้ำใน

เขตจังหวัด โดยออกข้อบัญญัติจัดเกบ็เพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสบิสตำงค์ส ำหรับน ำ้มันและกิโลกรัมละไม่

เกนิสบิสตำงค์ส ำหรับกำ๊ซปิโตรเลียม 

 (๒) ภำษีบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดส ำหรับยำสูบ ซึ่งเกบ็จำกกำรค้ำในเขตจังหวัด

โดยออกข้อบัญญัติจัดเกบ็เพ่ิมได้ไม่เกนิมวนละสบิสตำงค์ 

 (๓) ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมประมวลรัษฎำกรที่ได้รับกำรจัดสรรในอัตรำซึ่งเมื่อรวมกับอัตรำ

ตำมมำตรำ ๒๓ (๔) และมำตรำ ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสำมสบิของภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่จัดเกบ็ได้หัก

ส่วนที่ต้องจ่ำยคืนแล้ว โดยเป็นหน้ำที่ของกรมสรรพำกรที่จะจัดเกบ็ 

 (๔) ภำษีธุรกิจเฉพำะตำมประมวลรัษฎำกร โดยออกข้อบัญญัติจัดเกบ็เพ่ิมขึ้นในอัตรำซึ่ง

เมื่อรวมกับอัตรำตำมมำตรำ ๒๓ (๕) แล้วไม่เกินร้อยละสำมสิบของอัตรำภำษีที่จัดเกบ็ตำมประมวล

รัษฎำกร โดยเป็นหน้ำที่ของกรมสรรพำกรที่จะจัดเกบ็ 



๑๖๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๕) ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ภำษีรถ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก และค่ำธรรมเนียมล้อเลื่อนตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้อเลื่อน 

 (๖) ภำษีเพ่ือกำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ 

 (๗) อำกรรังนกอแีอ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำกรรังนกอแีอ่น 

 (๘) ค่ำภำคหลวงแร่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ ให้ได้รับกำรจัดสรรในอัตรำร้อยละย่ีสิบของ

ค่ำภำคหลวงแร่ที่จัดเกบ็ได้ภำยในเขตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนั้น 

 (๙) ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับกำรจัดสรรในอัตรำ

ร้อยละย่ีสบิของค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเกบ็ได้ภำยในเขตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน้ัน 

 (๑๐) ค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรียกเกบ็จำกผู้พัก

ในโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 

 (๑๑) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรับในกิจกำรที่กฎหมำยมอบหมำยหน้ำที่ให้

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน้ันและให้ตก

เป็นรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 (๑๒) ค่ำธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเกบ็จำกผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จำกบริกำรสำธำรณะที่

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้น 

 (๑๓) รำยได้อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 มำตรำ ๒๕ กรุงเทพมหำนครอำจมีรำยได้จำกภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม และเงินรำยได้

ดังต่อไปนี้  

 (๑) ภำษีโรงเรือนและที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีโรงเรือนและที่ดิน 

 (๒) ภำษีบ ำรุงท้องที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีบ ำรุงท้องที่ 

 (๓) ภำษีป้ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีป้ำย 

 (๔) ภำษีบ ำรุงกรุงเทพมหำนครส ำหรับน ำ้มันเบนซินและน ำ้มันที่คล้ำยกนั น ำ้มันดีเซลและ

น ำ้มันที่คล้ำยกัน กำ๊ซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนต์ ซึ่งเกบ็จำกกำรค้ำในเขตกรุงเทพมหำนคร 

โดยออกข้อบัญญัติจัดเกบ็เพ่ิมได้ไม่เกนิลิตรละสบิสตำงค์ส ำหรับน ำ้มันและไม่เกนิกโิลกรัมละสบิสตำงค์

ส ำหรับกำ๊ซปิโตรเลียม 

 (๕) ภำษีบ ำรุงกรุงเทพมหำนครส ำหรับยำสูบซึ่งเกบ็จำกกำรค้ำในเขตกรุงเทพมหำนคร 

โดยออกข้อบัญญัติจัดเกบ็เพ่ิมได้ไม่เกนิมวนละสบิสตำงค์ 

 (๖) ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมประมวลรัษฎำกรที่ได้รับกำรจัดสรร ในอัตรำซึ่งเมื่อรวมกับอัตรำ

ตำมมำตรำ ๒๓ (๔) และมำตรำ ๒๔ (๓) แล้วไม่เกินร้อยละสำมสบิของภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่จัดเกบ็ได้หัก

ส่วนที่ต้องจ่ำยคืนแล้ว โดยเป็นหน้ำที่ของกรมสรรพำกรที่จะจัดเกบ็ 

 (๗) ภำษีธุรกิจเฉพำะตำมประมวลรัษฎำกร โดยออกข้อบัญญัติจัดเกบ็เพ่ิมขึ้นในอัตรำไม่

เกินร้อยละสำมสบิของอัตรำภำษีที่จัดเกบ็ตำมประมวลรัษฎำกร โดยเป็นหน้ำที่ของกรมสรรพำกรที่จะ

จัดเกบ็ 



๑๖๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๘) ภำษีสรรพสำมิตตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต ภำษีสุรำตำมกฎหมำยว่ำด้วย

สรุำ และค่ำแสตมป์ยำสบูตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำสบู ซึ่งเกบ็จำกกำรค้ำในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยออก

ข้อบัญญัติจัดเกบ็เพ่ิมข้ึนในอัตรำไม่เกินร้อยละสำมสบิของอัตรำภำษีที่กรมสรรพสำมิตจัดเกบ็ และให้

ถือเป็นภำษีและค่ำแสตมป์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรน้ันโดยเป็นหน้ำที่ของกรมสรรพสำมิตที่จะจัดเกบ็ 

 (๙) ภำษีเพ่ือกำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ 

 (๑๐) ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ภำษีรถ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก และค่ำธรรมเนียมล้อเลื่อนตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้อเลื่อน 

 (๑๑) ภำษีกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน 

 (๑๒) ค่ำภำคหลวงแร่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ที่จัดเกบ็ภำยในเขตของกรุงเทพมหำนคร 

ในอตัรำร้อยละสี่สบิของค่ำภำคหลวงแร่ที่กรมทรัพยำกรธรณจีัดเกบ็ได้จริง 

 (๑๓) ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยปิโตรเลียมที่จัดเก็บภำยในเขตของ

กรุงเทพมหำนคร ในอตัรำร้อยละสี่สบิของค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมที่กรมทรัพยำกรธรณจีัดเกบ็ได้จริง 

 (๑๔) อำกรกำรฆ่ำสตัว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกดิจำกกำรฆ่ำสตัว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ควบคุมกำรฆ่ำสตัว์และจ ำหน่ำยเน้ือสตัว์ 

 (๑๕) ค่ำธรรมเนียมบ ำรุงกรุงเทพมหำนคร โดยออกข้อบัญญัติเรียกเกบ็จำกผู้พักในโรงแรม

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 

 (๑๖) ค่ำธรรมเนียมสนำมบินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำมอัตรำ

และวิธกีำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 (๑๗) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมเกี่ยวกบัอสงัหำริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์

ตำมประมวลกฎหมำยที่ดินและกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 

 (๑๘) ค่ำธรรมเนียมดังต่อไปนี้  โดยออกข้อบัญญัติจัดเกบ็เพ่ิมขึ้ นในอัตรำไม่เกินร้อยละ

สำมสบิของค่ำธรรมเนียมที่จัดเกบ็ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรน้ัน 

  (ก) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสรุำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสรุำ 

    (ข) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเล่นกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน 

 (๑๙) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรับในกิจกำรที่กฎหมำยมอบหมำยหน้ำที่ให้

กรุงเทพมหำนครเป็นเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรภำยในเขตของกรุงเทพมหำนคร และให้ตกเป็นรำยได้ของ

กรุงเทพมหำนคร 

 (๒๐) ค่ำธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเกบ็จำกผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จำกบริกำรสำธำรณะที่

กรุงเทพมหำนครจัดให้มีขึ้น 

 (๒๑) รำยได้อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๒๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นองค์กรปกครอง

รูปแบบพิเศษไม่เตม็พ้ืนที่จังหวัด มีรำยได้จำกภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม และเงินรำยได้อื่นตำมมำตรำ ๒๓ 



๑๖๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ

เตม็พ้ืนที่จังหวัด มีรำยได้จำกภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม และเงินรำยได้อื่นตำมมำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๒๔ 

 มำตรำ ๒๗ ภำษีและอำกรประเภทอื่นนอกเหนือจำกที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๒๓ มำตรำ ๒๔ 

มำตรำ ๒๕ และมำตรำ ๒๖ อำจก ำหนดให้เป็นภำษีและอำกรร่วมกันระหว่ำงรัฐกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หรืออำจก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเกบ็เพ่ิมได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรถ่ำยโอน

ภำระหน้ำที่และงบประมำณจำกรำชกำรส่วนกลำงมำยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้  ตำมแผนกำร

กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 กำรจัดสรรสดัส่วนภำษีและอำกรตำมวรรคหนึ่งในแต่ละปี ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนด

โดยค ำนึงถึงภำระหน้ำที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกนัเองเป็นส ำคัญ 

 มำตรำ ๒๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจมีรำยรับดังต่อไปนี้  

 (๑) รำยได้จำกทรัพย์สนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๒) รำยได้จำกสำธำรณปูโภค 

 (๓) รำยได้จำกกำรพำณชิย์และกำรท ำกิจกำร ไม่ว่ำจะด ำเนินกำรเองหรือร่วมกบับุคคลอื่น 

หรือจำกสหกำร 

 (๔) ภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต ค่ำปรับ ค่ำตอบแทน หรือรำยได้อื่นใดตำมที่

มีกฎหมำยบัญญัติไว้ให้เป็นรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๕) ค่ำบริกำร 

 (๖) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

 (๗) เงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ องค์กำรต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

 (๘) รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยพันธบัตร 

 (๙) เงินกู้จำกกระทรวง ทบวง กรม องค์กำร หรือนิติบุคคลต่ำงๆ 

 (๑๐) เงินกู้จำกต่ำงประเทศ องค์กำรต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

 (๑๑) เงินและทรัพย์สนิอย่ำงอื่นที่มีผู้อุทศิให้ 

 (๑๒) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่ำตอบแทน 

 (๑๓) รำยได้จำกทรัพย์สนิของแผ่นดิน หรือรำยได้จำกทรัพย์สนิของรัฐวิสำหกจิที่ด ำเนินกำร

เพ่ือมุ่งหำก ำไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๑๔) รำยได้จำกค่ำธรรมเนียมพิเศษ 

 กำรออกพันธบัตรตำม (๘) กำรกู้เงินจำกองค์กำร หรือนิติบุคคลต่ำงๆ ตำม(๙) กำรกู้เงิน

ตำม (๑๐) และรำยได้ตำม (๑๓) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะรัฐมนตรี 



๑๖๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๒๙ กำรก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรำยได้ตำมหมวดนี้  ให้เป็นไป

ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข อัตรำกำรจัดสรร กำรน ำส่งเงินรำยได้และกำรได้รับเงินรำยได้ส ำหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 ในกรณีที่กำรก ำหนดรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเร่ืองใดมีกฎหมำยอื่นบัญญัติ

ไว้และเป็นกำรก ำหนดรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเร่ืองเดียวกับที่บัญญัติไว้แล้วใน

บทบัญญัติเกี่ยวกับรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมหมวดน้ี ให้ใช้บทบัญญัติตำมหมวดนี้

บังคับแทนบทบัญญัติของกฎหมำยนั้น ทั้งนี้  ถ้ำกำรก ำหนดรำยได้ในเร่ืองใดมีกฎหมำยก ำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข อัตรำกำรจัดสรร กำรน ำส่งเงินรำยได้และกำรได้รับเงินรำยได้ใช้บังคับอยู่แล้ว 

ให้ใช้บังคับตำมกฎหมำยเช่นว่ำนั้นไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมีกำรประกำศของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง 

แต่ถ้ำกำรก ำหนดรำยได้ในเร่ืองใดยังไม่มีกฎหมำยเช่นว่ำนั้น ให้กำรก ำหนดรำยได้ตำมบทบัญญัติใน

หมวดนี้มีผลใช้บังคับเมื่อมีประกำศของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น จัดเกบ็ภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต ค่ำตอบแทน หรือรำยได้อื่นใด เพ่ือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกไ็ด้ ทั้งนี้  โดยให้คิดค่ำใช้จ่ำยได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและอัตรำที่ก ำหนดใน

กฎกระทรวง 

 

หมวด ๔ 

แผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

 มำตรำ ๓๐ แผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด ำเนินกำรดังนี้  

 (๑) ให้ด ำเนินกำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ รัฐด ำเนินกำรอยู่ในวันที่

พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยในก ำหนดเวลำ ดังนี้  

  (ก) ภำรกิจที่เป็นกำรด ำเนินกำรซ ำ้ซ้อนระหว่ำงรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือภำรกจิที่รัฐจัดให้บริกำรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด ำเนินกำรให้เสรจ็สิ้นภำยในสี่ปี 

  (ข) ภำรกิจที่รัฐจัดให้บริกำรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ด ำเนินกำรให้เสรจ็สิ้นภำยในสี่ปี 

  (ค) ภำรกิจที่เป็นกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล ให้ด ำเนินกำรให้เสรจ็สิ้น

ภำยในสี่ปี 

 (๒) ก ำหนดขอบเขตควำมรับผิดชอบในกำรให้บริกำรสำธำรณะของรัฐและขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตำมอ ำนำจและหน้ำที่ที่

ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ ให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอำจก ำหนดภำรกิจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้แตกต่ำงกนัได้ โดยให้เป็นไปตำมควำมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่ง



๑๖๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ต้องพิจำรณำจำกรำยได้และบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจ ำนวนประชำกร ค่ำใช้จ่ำยใน

กำรด ำเนินงำน ตลอดจนคุณภำพในกำรให้บริกำรที่ประชำชนจะได้รับ ทั้งนี้  ต้องไม่เกนิระยะเวลำสบิปี 

 (๓) ก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑใ์ห้รัฐท ำหน้ำที่ประสำนควำมร่วมมือและช่วยเหลือกำร

ด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสทิธภิำพ 

 (๔) ก ำหนดกำรจัดสรรภำษีและอำกร เงินอุดหนุน และรำยได้อื่นให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจและหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละประเภทอย่ำงเหมำะสม โดยในช่วงระยะเวลำไม่เกนิ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีรำยได้เพ่ิมข้ึนคิดเป็นสดัส่วนต่อรำยได้ของรัฐบำลไม่น้อยกว่ำร้อยละย่ีสบิ และในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรำยได้เพ่ิมขึ้ นคิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้ของรัฐบำลใน

อตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสบิห้ำ ทั้งนี้  โดยกำรเพ่ิมสดัส่วนตำมระยะเวลำที่เหมำะสมแก่กำรพัฒนำ ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถด ำเนินกิจกำรบริกำรสำธำรณะได้ด้วยตนเอง และโดยกำรจัดสรร

สดัส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค ำนึงถึงรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั้นด้วย 

 (๕) กำรจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในส่วนที่เกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 มำตรำ ๓๑ ในกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจและหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ำมี

กฎหมำยใดบัญญัติไว้ในลักษณะที่เป็นผลท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อำจด ำเนินกำรตำม

อ ำนำจและหน้ำที่ได้ด้วยตนเอง หรือมีลักษณะเป็นกำรซ ้ำซ้อนกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้บริกำร

สำธำรณะระหว่ำงรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 

และคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรให้มีกำรแก้ไขกฎหมำยนั้น ให้คณะกรรมกำรรำยงำนต่อ

รัฐมนตรีเพ่ือด ำเนินกำรให้มีกำรแก้ไขกฎหมำยดังกล่ำวต่อไป 

 มำตรำ ๓๒ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือก ำหนดขั้นตอนกำร

กระจำยอ ำนำจตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยอย่ำงน้อยต้องมี

สำระส ำคัญดังต่อไปนี้  

 (๑) ก ำหนดรำยละเอยีดของอ ำนำจหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบจะต้องกระท ำ โดยในกรณีใดเป็นอ ำนำจและหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร

ของรัฐหรือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้ก ำหนดแนวทำงวิธีปฏิบัติเพ่ือประสำนกำร

ด ำเนินกำรให้เกดิประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 (๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีด ำเนินกำรในกำรจัดสรรสัดส่วนภำษีและอำกรให้เพียงพอ

แก่กำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจและหน้ำที่ที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจและหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ทั้งนี้  โดยต้องค ำนึงถึงภำระหน้ำที่ของรัฐในกำรให้บริกำรสำธำรณะเป็นส่วนรวมด้วย 



๑๗๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๓) รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมำยที่จ ำเป็นเพ่ือด ำเนินกำร

ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๔) จัดระบบกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก ำหนดนโยบำย

และมำตรกำรกำรกระจำยบุคลำกรจำกรำชกำรส่วนกลำงและรำชกำรส่วนภูมิภำคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดย

กำรสร้ำงระบบกำรถ่ำยเทก ำลังคนสู่ท้องถิ่น และสร้ำงระบบควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพที่เหมำะสม 

 แผนปฏิบัติกำรตำมวรรคหนึ่งต้องก ำหนดรำยละเอียดวิธีปฏิบัติ  และก ำหนดหน่วยงำนที่มี

หน้ำที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรให้ชัดเจนด้วย 

 มำตรำ ๓๓ เมื่ อคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๓๒ แล้ว ให้เสนอ

คณะรัฐมนตรีให้ควำมเหน็ชอบ แล้วรำยงำนต่อรัฐสภำเพ่ือประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำใช้บังคับต่อไป 

 แผนปฏิบัติกำรที่ประกำศใช้บังคับตำมวรรคหน่ึง ให้มีผลผูกพันหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ต้องด ำเนินกำรตำมแผนปฏบิัติกำรนั้น 

 ในกรณทีี่สภำพกำรณเ์ปล่ียนแปลงไปในระหว่ำงที่แผนปฏิบัติกำรใช้บังคับคณะกรรมกำรอำจ

ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนปฏบิัติกำรให้เหมำะสมกบัสภำพกำรณน์ั้นได้ 

 ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรและรำยงำนให้

คณะรัฐมนตรีทรำบทุกปี ในกรณีที่มีปัญหำอุปสรรคไม่อำจด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรได้ให้

คณะกรรมกำรรำยงำนให้คณะรัฐมนตรีทรำบปัญหำและอุปสรรค และแนวทำงแก้ไขด้วย 

 มำตรำ ๓๔ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำทบทวนกำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่และกำรจัดสรร

รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยหลังที่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจำรณำทบทวนใหม่ทุกระยะเวลำไม่เกินห้ำปีนับแต่วันที่มีกำร

ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่หรือวันที่มีกำรจัดสรรรำยได้ ทั้งนี้  จะต้องพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของกำร

ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่และกำรจัดสรรรำยได้ เพ่ือกระจำยอ ำนำจเพ่ิมขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 มำตรำ ๓๕ ในวำระเร่ิมแรก ให้คณะกรรมกำรจัดท ำแผนตำมมำตรำ ๓๐ และแผนปฏิบัติกำร

ตำมมำตรำ ๓๒ ให้แล้วเสรจ็ภำยในหน่ึงปีนับแต่วันที่กรรมกำรเร่ิมปฏบิัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

 มำตรำ ๓๖ ในวำระเร่ิมแรก ให้นำยกรัฐมนตรีจัดให้มีกำรเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๖ ให้แล้วเสรจ็ภำยในหกสบิวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ี

ใช้บังคับ 

 

 



๑๗๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๓๗ ในวำระเร่ิมแรก เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏบิัตติำมอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร

ตำมพระรำชบัญญัตินี้  นำยกรัฐมนตรีอำจมีค ำสั่งให้หน่วยงำนของรัฐที่ เกี่ยวข้องด ำเนินกำรเพ่ือ

ช่วยเหลือกำรปฏบิัติงำนของคณะกรรมกำรได้ตำมที่เหน็สมควร 

 

 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภยั 

นายกรฐัมนตรี 

 

 
 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๒๘๔ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ได้บัญญัติให้มีกฎหมำยก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ

เพ่ือพัฒนำกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรก ำหนด

อ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะและกำรจัดสรรสัดส่วนภำษีและอำกรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีคณะกรรมกำรซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ ำนวนฝ่ำยละเท่ำกันเพ่ือท ำหน้ำที่ดังกล่ำว 

จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

 

*พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไป

ตามพระราชบญัญติัปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

 มำตรำ ๓๗ ในพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขค ำว่ำ “อธบิดีกรมกำรปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถิ่น” 

 

 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้  คือ โดยที่พระรำชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนรำชกำรขึ้นใหม่โดยมีภำรกิจใหม่ 

ซึ่งได้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม

พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติ

ให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร รัฐมนตรีผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนรำชกำรเดิม

มำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบัญญัติต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับอ ำนำจหน้ำที่ที่โอนไปด้วย 

ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตำมหลักกำรที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติและพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว 

จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกับกำรโอนส่วนรำชกำร เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีควำม



๑๗๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ชัดเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไปค้นหำในกฎหมำยโอนอ ำนำจหน้ำที่ว่ำตำมกฎหมำยใดได้มีกำร

โอนภำรกจิของส่วนรำชกำรหรือผู้รับผิดชอบตำมกฎหมำยนั้นไปเป็นของหน่วยงำนใดหรือผู้ใดแล้ว โดย

แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้มีกำรเปล่ียนช่ือส่วนรำชกำร รัฐมนตรี ผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติ

หน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้ตรงกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำรให้

ตรงตำมภำรกิจที่มีกำรตัดโอนจำกส่วนรำชกำรเดิมมำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่รวมทั้งตัดส่วนรำชกำร

เดิมที่มีกำรยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นกำรแก้ไขให้ตรงตำมพระรำชบัญญัติและพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว  จึง

จ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้  

 

 

 
(รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕) 
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