
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
องคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

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

๒๔๙๙ 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๐๙ 
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๗) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๑๑ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๖๒ ก/หนา ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 
๒๕๑๑ 

(๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๑๐) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 

๒๕๒๑ 
(๑๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๒๓ 
 
มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําส่ังใดท่ี

อางถึงผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการสวนจังหวัด ขาราชการสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด หรือสภาจังหวัด ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําส่ังนั้นอางถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด หรือสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําส่ังใดไดกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือหัวหนา
ผูบริหารทองถ่ิน ใหถือวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่เชนวานั้นเทาที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“จังหวัด” หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน 
“อําเภอ” หมายความวา อําเภอตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน และใหหมายความรวมถึงก่ิงอําเภอดวย 
“ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด” หมายความวา ขาราชการที่ปฏิบัติกิจการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดและไดรับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและตําแหนงใน
งบประมาณที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดขึ้น 

“ราชการสวนทองถ่ินอื่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
ตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน นอกจาก
องคการบริหารสวนจังหวัด 

“ขอบัญญัติ” หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗  ในจังหวัดหนึ่งใหมีองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๘  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวน

ทองถ่ิน 
เขตขององคการบริหารสวนจังหวัดไดแกเขตจังหวัด 

 
หมวด ๒ 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
   

 
มาตรา ๙๒  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนอกจากตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ินแลว จะตองไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการหรือที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุมี
สวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแต
ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใด
มีราษฎรไมเกินหาแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดย่ีสิบสี่คน 
จังหวัดใดมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดสามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน 
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน
หนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
                                                 

๒ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดส่ีสิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคนขึ้นไป ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดส่ีสิบแปดคน 

ในอําเภอหนึ่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดหนึ่งคน
เมื่อรวมจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจากแตละอําเภอแลว จํานวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดยังไมเปนไปตามเกณฑตามวรรคสาม ใหดําเนินการดังนี้ เอาจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดจะพึงมีไดไปหารจํานวน
ราษฎรทั้งจังหวัด ไดผลลัพธเทาใดใหถือเปนเกณฑสําหรับคํานวณสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเพิ่มขึ้น โดยอําเภอใดมีจํานวนราษฎรมากที่สุดใหอําเภอนั้นมีสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน แลวใหเอาผลลัพธดังกลาวหักออกจากจํานวนราษฎรของอําเภอนั้น 
เหลือเทาใดใหถือเปนจํานวนราษฎรของอําเภอนั้นในการพิจารณาเพิ่มสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดที่ยังขาดจํานวนอยู และใหกระทําดังนี้ตอๆ ไปจนไดสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดครบจํานวน 

 
มาตรา ๑๐  อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีกําหนดคราวละสี่ปนับแต

วันเลือกตั้ง 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๑๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นสุดลง

เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีการยุบสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุ

อันสมควร 
(๕) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหาร

สวนจังหวัดนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น หรือที่
องคการบริหารสวนจังหวัดนั้นจะกระทํา 

(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ วรรคสอง 
(๗) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความ

ประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวน
จังหวัดหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหาร

                                                 
๓ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนจังหวัดทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา และมติ
ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหสมาชิกภาพส้ินสุดลงนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดมีจํานวนไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดผูใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ผูใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คํา
วินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นสุดตาม (๘) 
พรอมกันทั้งหมด ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๑๒  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตอง

ปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวา “จะรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนของประชาชน” 

 
มาตรา ๑๓  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมเปนผูแทนของปวงชนใน

เขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น และตองปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม
อยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ 

 
มาตรา ๑๔๔  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะถึง

คราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นแทนตําแหนงที่วางตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 
มาตรา ๑๕๕  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะ

เหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นแทน
ตําแหนงที่วางตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนง
ไดเพียงเทาอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

                                                 
๔ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๖  เมื่อมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ใหบรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของอําเภอที่
ถูกยุบหรือถูกรวมเขาไวในการปกครองของจังหวัดใดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ของจังหวัดนั้นจนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑ 

 
มาตรา ๑๗  ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดเปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่ง และรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสองคน 

 
มาตรา ๑๘๖  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด ดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) รัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๙ 
(๔) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความ

ประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวน
จังหวัดหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา และมติ
ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหพนจากตําแหนงนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ 

ในกรณีตามวรรคสอง ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับเลือกใหมอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน 

ผูซึ่งรัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตาม (๓) จะดํารงตําแหนงประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอีกไมไดตลอดอายุของ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีการเลือก

                                                 
๖ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแต
กรณี แทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง 

 
มาตรา ๒๐  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่ดําเนินกิจการของ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด และดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่ชวยประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดปฏิบัติการตามหนาที่และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดมอบหมาย 

ในกรณีที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่หนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน และในกรณีที่
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่หนึ่ง
ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่สอง
ปฏิบัติหนาที่แทน 

 
มาตรา ๒๑  เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดทั้งสองคนไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เลือกกันขึ้นเองเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

 
มาตรา ๒๒  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 
ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมา

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด๗ 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดสี่สิบหาวัน แตถามีกรณีจําเปน ใหประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกิน
สิบหาวัน 

การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสี่สิบหาวันจะกระทํามิได 
กรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตาม

กําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ได ผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีใหมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด๘ 

 
                                                 

๗ มาตรา ๒๒ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับ
ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๘ มาตรา ๒๒ วรรคหก เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓๙  การประชุมตามมาตรา  ๒๒ วรรคสอง  ใหที่ประชุมเลือก
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๒๔  ภายใตบังคับมาตรา ๒๒ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

เปนผูเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามสมัยประชุมและเปนผูเปดและปดการ
ประชุม 

ในกรณีที่ไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปน
ผูเปดและปดการประชุม 

 
มาตรา ๒๕  เมื่อเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนสมัย
วิสามัญก็ได หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู อาจทํา
คํารองย่ืนตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอใหเปดการประชุมสมัยวิสามัญได 

วรรคสอง (ยกเลิก)๑๐ 
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด ทําคํารองขอใหเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญ ใหประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญใหมีกําหนดเจ็ดวัน แตถา
จะขยายเวลาออกไปอีกตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู และให
ขยายออกไปไดอีกไมเกินเจ็ดวัน 

 
มาตรา ๒๖  ขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตาม

ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
มาตรา ๒๗  การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคราว ตองมีสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม 

 

                                                 
๙ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๐ มาตรา ๒๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้นใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ เวน
แตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถา
มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๒๙  การปรึกษาหารือในสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนกิจการ

เก่ียวกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ หามปรึกษาหารือในเรื่อง
นอกเหนืออํานาจหนาที ่

 
มาตรา ๓๐  การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมเปนการเปดเผยตาม

ลักษณะที่จะไดกําหนดไวในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แตการ
ประชุมลับยอมมีไดเมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดรองขอ หรือสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดรวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดซึ่งมาประชุมรองขอ 

 
มาตรา ๓๑๑๑  ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตนายกองคการบริหารสวนจังหวดั หรือ
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีสิทธิที่จะไมตอบ เมื่อเห็นวาเร่ืองนั้นยังไมควรเปดเผย
เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๓๒  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเสนอขอสอบถามตอ

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ของราชการสวนภูมิภาคและใหหัวหนาหนวยงานราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดินซึ่งมาปฏิบัติหนาที่ในเขตจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ได ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการดังกลาวชี้แจงดวยวาจาหรือ
เปนหนังสือตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได 

ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการยอมมีสิทธิที่จะไมตอบคําถาม
เมื่อเห็นวาขอเท็จจริงนั้นเปนเรื่องที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติหรือเก่ียวกับนโยบายของการ
บริหารราชการสวนกลางที่ยังไมสมควรเปดเผย 

 
มาตรา ๓๓  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเปนคณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดรวมเปนคณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน

                                                 
๑๑ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เร่ืองใดๆ อันอยูในวงงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลวรายงานตอสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด แตทั้งนี้กิจการหรือการสอบสวนดังกลาวตองมิใชเปนเรื่องที่สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ 

ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดชุดหนึ่งเพ่ือทําหนาที่ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติช่ัวคราวตามมาตรา 
๕๗ 

 
มาตรา ๓๔  การประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และ

คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๓ ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหใชระเบียบขอบังคับการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
   

 
มาตรา ๓๕๑๒  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

คนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 
มาตรา ๓๕/๑๑๓  บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย 

(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา

จังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการหรือที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวน
ไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยัง
ไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

 

                                                 
๑๒ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๓ มาตรา ๓๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕/๒๑๔  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดดํารงตําแหนงนับแตวัน
เลือกตั้งและมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน
สองวาระไมได 

ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดดํารงตําแหนงไมครบระยะเวลาสี่ปก็ให
ถือวาเปนหนึ่งวาระ และเมื่อไดดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันแลวจะดํารงตําแหนงไดอีกเมื่อพน
ระยะเวลาสี่ปนับแตวันพนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๓๕/๓๑๕  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้งรองนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูชวยเหลือในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายไดตาม
เกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสี่สิบแปดคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสี่คน 

(๒) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสามสิบหกคนหรือส่ีสิบสองคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกิน
สามคน 

(๓) ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสองคน 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดไดจํานวนรวมกันไมเกินหาคน 

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๓๕/๑ 

 
มาตรา ๓๕/๔๑๖  กอนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเขารับหนาที่ ให

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อใหนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดโดยไมมีการลงมติ 
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

                                                 
๑๔ มาตรา ๓๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๑๕ มาตรา ๓๕/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๑๖ มาตรา ๓๕/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดถูกยุบตามมาตรา ๒๒ 
วรรคหก หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญ
ของราชการหรือราษฎร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะดําเนินการไปพลางกอนเทาที่จําเปนก็
ไดเมื่อไดมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลว ใหประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
แถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเลือกประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดใหกระทําโดย
เปดเผย โดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมดวย 

หากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดได ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํานโยบาย
แจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการ
แจงคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ
โดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดแถลงนโยบายตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดแลว 

ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประจําทุกป 

คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัดดวย 

 
มาตรา ๓๕/๕๑๗  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปดวยความ

เรียบรอย 
(๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
 

                                                 
๑๗ มาตรา ๓๕/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๖๑๘  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๑ 
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๔/๓ (๑) หรือ (๒) 
(๖) รัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๔/๓ (๓) มาตรา ๕๕ วรรคหา 

หรือมาตรา ๗๙ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดมีจํานวนไมนอย

กวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นวานายกองคการบริหารสวน
จังหวัดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นสุดลงตาม 
(๔) หรือ (๕) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการ
จังหวัดใหเปนที่สุด 

ในระหวางที่ไมมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ใหปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัดปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราว จนถึงวัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๓๗๑๙  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๑ 
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๔/๓ 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๘) รัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๙ 
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม 

                                                 
๑๘ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๙ มาตรา ๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๗/๑๒๐  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และท่ีปรึกษา

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๔/๓ 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใชบังคับกับกรณีเลขานุการนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๘๒๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๙๒๒  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการ

บริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
ลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด 

ใหมีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
ลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด รองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจ
หนาที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น 

 
มาตรา ๓๙/๑๒๓  อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย 
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจัดไวเปนผูรักษาราชการ
                                                 

๒๐ มาตรา ๓๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๒๑ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๒๒ มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๓ มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แทน ถาไมมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด แตงตั้งให
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการ
แทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดใน
ระหวางรักษาราชการแทนดวย 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ
หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ
หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปน
อยางอ่ืน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดก็ได แตถามอบให
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ใหทํา
เปนคําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคสี่ตองกระทํา
ภายใตการกํากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดไว 

 
มาตรา ๔๐  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบคดี
ละเมิดขอบัญญัติได 

เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๔๑๒๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๒๒๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๓  เพ่ือประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดอาจขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอื่นมาชวยปฏิบัติราชการชั่วคราวโดยมี

                                                 
๒๔ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๒๕ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดเวลาได โดยเสนอเรื่องตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาทําความตกลงกับหนวยงานตน
สังกัดของผูนั้นกอน และเมื่อหมดความจําเปนแลวใหรีบสงตัวผูนั้นคืนตนสังกัด 

ใหถือวาผูซึ่งมาชวยราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่เสมือนเปน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมขาดจากสถานภาพเดิมและคง
ไดรับเงินเดือนทางตนสังกัดเดิม 

 
มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดและขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๔๔/๑๒๖  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด หรือผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดและมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตน
ตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๔๔/๒๒๗  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง

ในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งหมดเทาที่มีอยู มีสิทธิเขาช่ือเสนอ
ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยไมมีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และให
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหา
วันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตติ แลวแจงใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ 

การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทําไดครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๔/๓๒๘  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวน
จังหวัด ตองไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
                                                 

๒๖ มาตรา ๔๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๒๗ มาตรา ๔๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๒๘ มาตรา ๔๔/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นหรือที่
องคการบริหารสวนจังหวัดนั้นจะกระทํา 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับเบี้ย
หวัด บําเหน็จบํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิใหใช
บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใด 
เนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดหรือสภาทองถ่ินอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 

 
หมวด ๔ 

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
   

 
มาตรา ๔๕  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต

องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี ้
(๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๔) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการ

สวนทองถ่ินอื่น 
(๕) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวน

ทองถ่ินอื่น 
(๖) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวน

จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(๗ ทวิ)๒๙ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม

อันดีของทองถ่ิน 

                                                 
๒๙ มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอื่นที่อยูใน
เขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๙) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคอาจ
มอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๕/๑๓๐  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจดัทาํ
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๔๖  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจ

หนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่อยูนอกเขตจังหวัดได เมื่อ
ไดรับความยินยอมจากราชการสวนทองถ่ินอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่เก่ียวของ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๗  กิจการใดเปนกิจการที่องคการบริหารสวนจังหวัดพึงจัดทําตาม

อํานาจหนาที่ ถาองคการบริหารสวนจังหวัดไมจัดทํา รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังใหราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการนั้นได 

ในกรณีที่ราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการตามวรรคหนึ่งให
คิดคาใชจายและคาภาระตางๆ ตามความเปนจริงไดตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม 

 
มาตรา ๔๘  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอื่น โดยเรียกคาบริการได โดยตราเปน
ขอบัญญัติ 

 
มาตรา ๔๙  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการซึ่งอยูใน

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการหรือ
คาตอบแทนที่เก่ียวของแทนองคการบริหารสวนจังหวัดได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดเสียกอน 

                                                 
๓๐ มาตรา ๔๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใหกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไมได 
 
มาตรา ๕๐  การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดที่มีลักษณะเปนการ

พาณิชยอาจทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
มาตรา ๕๑  ขอบัญญัติจะตราขึ้นไดในกรณี ดังตอไปนี้ 
(๑) เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่กําหนด

ไวในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดตราขอบัญญัติ หรือให

มีอํานาจตราขอบัญญัติ 
(๓) การดําเนินการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๕๐ 
ในขอบัญญัติจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนด

โทษจําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยาง
อ่ืน 

 
มาตรา ๕๒๓๑  รางขอบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเขาช่ือใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ิน 

การเสนอรางขอบัญญัติเก่ียวกับการเงินจะตองมีคํารับรองของนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๕๓๓๒  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมีมติ

เห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติใด ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้น
ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 

ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืน
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น ถาผูวา
ราชการจังหวัดไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัด
เห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไม
                                                 

๓๑ มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๒ มาตรา ๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เห็นชอบดวยใหสงรางขอบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลไปยังสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อ
พิจารณาใหม ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งหมดเทาที่มีอยู 
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติและแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป แตถาสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติหรือยืนยันราง
ขอบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสาม ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป 

 
มาตรา ๕๔  เมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาและเห็นชอบดวยกับ

รางขอบัญญัติใด ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นไปยังนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อลงนามแลวสงไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหความเห็นชอบ 

ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมเห็นดวยกับรางขอบัญญัติที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลว ใหสงรางขอบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการ
จังหวัดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัย ช้ีขาด ถาผูวาราชการ
จังหวัดเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหสงรางขอบัญญัตินั้นใหนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลงนามภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคืนมา
ถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมลงนามภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหผูวาราชการจงัหวดัลง
นามและประกาศใชบังคับตอไป 

ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสงราง
ขอบัญญัติคืนไปยังสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
พิจารณาใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติคืนมา ถาสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดยังยืนยันใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู ใหดําเนินการประกาศรางขอบัญญัตินั้นใชบังคับตอไป 

 
มาตรา ๕๕๓๓  ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหผูวา
ราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหาคนเพื่อพิจารณาหา
ขอยุติความขัดแยง โดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญในรางขอบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ใหยึดถือ
หลักเกณฑตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ ตลอดจนประโยชนของทองถ่ินและประชาชนเปน
สําคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอจํานวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปน

                                                 
๓๓ มาตรา ๕๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอจํานวนเจ็ดคน 
โดยใหตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติไมรับหลักการ และให
กรรมการทั้งสิบสี่คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายก
องคการบริหารสวนจังหวัด และมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งทําหนาที่
เปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่กรรมการครบจํานวนสิบสี่คน 

ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่ เปนกรรมการหรือประธาน
กรรมการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติ
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่
ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด และมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทํา
หนาที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบตามจํานวน 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางขอบัญญัติใหแลวเสร็จภายในสิบหา
วันนับตั้งแตวันที่ไดตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดใหประธานกรรมการ
รวบรวมผลการพิจารณาแลววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด 

ใหผูวาราชการจังหวัดสงรางขอบัญญัติที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือ
ประธานกรรมการในวรรคสี่ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยเร็ว แลวใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเสนอรางขอบัญญัติดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๕๒ 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากผูวาราชการจังหวัด หากนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดไมเสนอรางขอบัญญัตินั้นตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภายในเวลาที่กําหนด ให
ผูวาราชการจังหวัดรายงานตอรัฐมนตรีเพ่ือส่ังใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๕๕/๑๓๔  ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณารางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายตามมาตรา ๕๕ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับราง
ขอบัญญัติจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาไม
แลวเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไมเห็นชอบใหตราขอบัญญัตินั้น ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป และ
ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปที่แลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ใหผูวา
ราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทําดวยประการใดๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได 

 

                                                 
๓๔ มาตรา ๕๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๖  ขอบัญญัติใหใชบังคับไดในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับขอบัญญัติทองถ่ินอื่นในเขตจังหวัดนั้น 

ใหองคการบริหารสวนจังหวัดปดประกาศขอบัญญัติที่ประกาศใชบังคับแลวไว ณ 
ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได๓๕ 

 
มาตรา ๕๗๓๖  ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ใหทันทวงทีมิได นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจออกขอบัญญัติช่ัวคราวที่มิใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมไดเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และเมื่อไดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัดแลวใหใชบังคับได 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคราวตอไป ใหนําขอบัญญัติ
ช่ัวคราวนั้นเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่ออนุมัติ และเมื่อสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดอนุมัติแลว ใหใชขอบัญญัติช่ัวคราวนั้นเปนขอบัญญัติตอไป แตถาสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดไมอนุมัติ ใหขอบัญญัติช่ัวคราวนั้นเปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได
เปนไปในระหวางที่ใชขอบัญญัติช่ัวคราวนั้น 

 
หมวด ๕ 

การงบประมาณและการคลงั 
   

 
มาตรา ๕๘  งบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดใหทําเปน

ขอบัญญัติ ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ให
ใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่แลวนั้นไปพลางกอน 

งบประมาณรายจายจะมีไดเฉพาะในเรื่อง ดังตอไปนี ้
(๑) กิจการที่ระบุไวในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ 
(๒) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๕๙  ถาในปใดจํานวนเงินที่ไดอนุมัติไวตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณไมพอสําหรับการใชจายประจําป หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้ง
งบประมาณรายจายขึ้นใหมในระหวางป ใหทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

 

                                                 
๓๕ มาตรา ๕๖ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๖ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๐  ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตว
และผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตว ในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถ่ิน
อ่ืนใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดเก็บเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมายวา
ด วยการนั้ น  และใหองคการบริหารส วนจั งหวัดจัดสรรใหสภาตํ าบลตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๖๑  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือนที่จัดเก็บไดในจังหวัดใด 

ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๖๒  ภาษีมูลคาเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บไดในจงัหวดัใด 

ใหสงมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดรอยละหาของภาษีที่จัดเก็บได 
 
มาตรา ๖๓  คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียม

ตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ที่ไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดใด ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๔๓๗  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุง

องคการบริหารสวนจังหวัดจากการคาในเขตจังหวัด ดังตอไปนี ้
(๑) น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน หรือ

กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นไดไมเกินลิตรละสิบสตางค
สําหรับน้ํามัน และกิโลกรัมละไมเกินสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 

(๒) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นไดไมเกินมวนละสิบสตางค 
ราคาจําหนายที่เพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่ง ไมถือวาเปนการตองหามตามกฎหมายวา

ดวยการกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด 
 
มาตรา ๖๕  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
ตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๖  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บภาษี

อากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทสําหรับในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถ่ินอื่น 
ดังตอไปนี ้

                                                 
๓๗ มาตรา ๖๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
ในการเสียภาษีอากรตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหปดทิ้ง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียม

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๖๗  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บ

ภาษีมูลคาเพ่ิม โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวล
รัษฎากรสําหรับในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถ่ินอื่น ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนย ให
องคการบริหารสวนจังหวัดเก็บในอัตรารอยละศูนย 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอื่น ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลคาเพ่ิมที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวล
รัษฎากร 

 
มาตรา ๖๘  กิจการใดที่กฎหมายบัญญัติใหเทศบาลเปนผูดําเนินการ ถากิจการ

นั้นอยูในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยูนอกเขตราชการสวนทองถ่ินอื่น ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และ
คาปรับเนื่องในกิจการเชนวานั้นใหถือเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๖๙  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บคาธรรมเนียม

ใดๆ จากผูซึ่งใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีข้ึน
ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๗๐  ในการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด และรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจและหนาที่
ปฏิบัติการตามกฎหมาย เวนแตกฎหมายวาดวยการนั้นจะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ
หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของผูตองรับผิดชอบเสียภาษีอากรไดโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือมีคําส่ัง ทั้งนี้ เมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแลว 

วิธีการยึดและการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคสอง ใหปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด เมื่อหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึดและ
ขายทอดตลาดและเงินภาษีอากรคางชําระแลว ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 

 
มาตรา ๗๑  องคการบริหารสวนจังหวัดจะมอบใหสวนราชการ ราชการสวน

ทองถ่ินอื่นเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอ่ืนใดเพื่อ
องคการบริหารสวนจังหวัดก็ได ทั้งนี้ โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ราชการสวนทองถ่ินอื่นจะมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดเก็บภาษีอากร 
คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอ่ืนใดเพื่อราชการสวนทองถ่ินอื่นก็ได ทั้งนี้ 
โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

องคการบริหารสวนจังหวัดจะมอบหมายใหเอกชนดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ยกเวนการเรียกเก็บภาษีอากรก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๒  ทุกปงบประมาณ ใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกองคการบริหารสวน

จังหวัดเปนเงินอุดหนุน 
 
มาตรา ๗๓  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายได ดังตอไปนี ้
(๑) ภาษีอากรตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 
(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 
(๓) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(๕) รายไดจากการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(๖) พันธบัตรหรือเงินกูตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 
(๗) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ ซึ่งไดรับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรี 
(๘) เงินอุดหนุนหรือรายไดอ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๙) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนที่มีผูอุทิศให 
(๑๐) รายไดอ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
มาตรา ๗๔  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายจาย ดังตอไปนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) เงินตอบแทนอื่นๆ  
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสด ุ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาที่ดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจายอื่นใดตามที่มีขอผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 
มาตรา ๗๕๓๘  เงินเดือนและคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด และกรรมการสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา  ๗๖   การคลัง  การงบประมาณ  การรักษาทรัพย สิน  การจัดหา

ผลประโยชนจากทรัพยสิน การดําเนินกิจการการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดและการ
จัดหาพัสดุและการจัดจาง และการใหไดรับสวัสดิการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดให
เปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงความเปนอิสระ ความคลองตัวและ
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย 

 
หมวด ๖ 

การกํากับดูแล 
   

 
มาตรา ๗๗  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับของทางราชการ เพ่ือ
การนี้ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงหรือส่ังใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดได 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรอง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติการในทางที่อาจนํามาซ่ึงความเสียหายแกองคการบริหาร
สวนจังหวัด หรือกระทําการฝาฝนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ ผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราวได แลวใหรายงานรัฐมนตรีภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ออกคําส่ัง 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
รายงานจากผูวาราชการจังหวัด 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

                                                 
๓๘ มาตรา ๗๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๘  ผูวาราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดซึ่งมิใชขอบัญญัติไดในกรณีที่ปรากฏวามตินั้นฝาฝนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบขอบังคับ
ของทางราชการ หรือเปนมติที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

คําส่ังเพิกถอนมติของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งตองแสดงเหตุผลของการ
เพิกถอนมตินั้น และตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ 

ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังยืนยันมติเดิมดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู ใหผูวาราชการ
จังหวัดรายงานการยืนยันมติดังกลาวและเหตุผลของการเพิกถอนมติของผูวาราชการจังหวัดตอ
รัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติยืนยันมติเดิม 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
รายงานจากผูวาราชการจังหวัด 

 
มาตรา ๗๙๓๙  ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด ละเลยไมปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือ
ประพฤติตนฝาฝนตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูวาราชการจังหวัดจะดําเนินการสอบสวน
ก็ได 

ถาหากผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด มีพฤติการณเชนนั้นจริง ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอใหรัฐมนตรีใชดุลพินิจสั่ง
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด พนจากตําแหนง คําส่ังของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๘๐๔๐  เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

จังหวัด หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีเพ่ือยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดก็ได 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
รัฐมนตรีมีอํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 

วรรคสาม (ยกเลิก)๔๑ 

                                                 
๓๙ มาตรา ๗๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๐ มาตรา ๘๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๘๑  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา  ๘๒  ใหสภาจังหวัดที่มีอยู ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหสมาชิกสภาจังหวัดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะครบสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘๔๒ 

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูวาราชการจังหวัดจัด
ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคหนึ่งดําเนินการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดคนหนึ่งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ในระหวางที่ยังไมมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคสาม ใหผูวา
ราชการจังหวัดทําหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไปพลางกอน 

 
มาตรา ๘๓  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของ

องคการบริหารสวนจังหวัดที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๘๔  ใหบรรดาขาราชการสวนจังหวัดและลูกจางขององคการบริหารสวน

จังหวัดซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๘๕  ใหบรรดาขอบัญญัติจังหวัด กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ คําส่ัง และ

ประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีการออกขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ คําส่ัง และประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                                                                                                            
๔๑ มาตรา ๘๐ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๒ มาตรา ๘๒ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๖  ให ก.จ. อ.ก.จ. วิสามัญ และ อ.ก.จ. จังหวัด ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๔๒  ใชบังคับ  ทั้ งนี้  ไม เ กินหนึ่ งรอยยี่ สิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๗  ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จังหวัดใดยังมีสภาตําบลอยู ให

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่
และทรัพยสินสวนจังหวัดและการคลังยังคงใชบังคับไดตอไปในเขตสภาตําบลสําหรับจังหวัดนั้น
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๘  ในระหวางที่องคการบริหารสวนจังหวัดยังมิไดมอบใหสวนราชการที่

ทําหนาที่จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ใหสวนราชการดังกลาว
เรียกเก็บภาษีอากรคาธรรมเนียมเพื่อองคการบริหารสวนจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกเทากับอัตราตาม
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 

การเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมของสวนราชการตามมาตรานี้ ใหถือวา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดมอบใหสวนราชการดังกลาวเรียกเก็บเพื่อองคการบริหารสวนจังหวัด
ตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 

 
มาตรา ๘๙  ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่องคการบริหารสวน
จังหวัดที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เปน
องคกรปกครองทองถ่ินที่รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยูนอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาล เมื่อได
มีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกใชบังคับเพื่อกระจาย
อํานาจการปกครองใหแกองคการบริหารสวนตําบล ในการนี้สมควรปรับปรุงบทบาทและอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกันและปรับปรุงโครงสรางขององคการบริหาร
สวนจังหวัดใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดกําหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองสวนทองถ่ินข้ึนใหม เพ่ือให
เปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน จึงสมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัดในสวนของการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดและการพนจากตําแหนงของประธานและรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด นายกและรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด การยุบสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด รวมทั้งอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๔๔ 

 
มาตรา ๓๒  บรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด และรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมี
การยุบสภา 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๓๕/๓ มาตรา ๓๕/๔ มาตรา ๓๕/๕ มาตรา ๓๖ มาตรา 
๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๕/๑ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับจนกวาจะครบอายุของสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนั้นหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติเดิมกอนการ
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทนในระหวางเวลาดังกลาว 

 

                                                 
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๕ ก/หนา ๘/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐๙ ก/หนา ๕/๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ที่กําหนดการ
จายเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่
ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด กรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และการ
จายเงินคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งข้ึน ที่ใชบังคับอยู
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชตอไปจนกวาจะไดมีการออกระเบียบตามมาตรา ๗๕ 
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเปนการสมควร
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับ
บทบัญญัติบางมาตราตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไม
สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และไม
เหมาะสมกับการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือใหการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จึงจํ า เปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 


