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เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศวา่ 

  
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของ

รัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
  
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 

  
มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
  
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัใดๆ ในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ใน

พระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 
  
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย
จดัตั้ง 



“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
  
มาตรา ๕ ใหน้ายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั และรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกบัอ านาจและหนา้ท่ีของตนและมี
อ านาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
  

 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                    
  

มาตรา ๖ ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” ประกอบดว้ย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 

(๒) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ปลดักระทรวง
มหาดไทย ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ปลดักระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน* 

(๓) ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวนสิบสองคน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัสองคน ผูบ้ริหารเทศบาลสามคน ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหา้คน และผูบ้ริหาร
กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารเมืองพทัยาหรือผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึน
รวมสองคน ทั้งน้ี โดยใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทเลือกกนัเองตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด 

(๔) ผูท้รงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคน ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้น
การบริหารราชการแผน่ดิน ดา้นการพฒันาทอ้งถ่ิน ดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
สาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และดา้นกฎหมาย ทั้งน้ี การสรรหาผูท้รงคุณวฒิุใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด 



ใหห้วัหนา้ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

  
มาตรา ๗ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์ 

(๓) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่เป็นผูส้อนใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

(๔) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(๖) ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือผูมี้ต  าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 
  
มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พน้จากต าแหน่งเม่ือลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออก

ต่อประธานกรรมการหรือพน้จากการเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
  
มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บสรร

หาเป็นกรรมการอีกไดไ้ม่เกินสองวาระติดต่อกนั 
ถา้กรรมการตามวรรคหน่ึงวา่งลง ใหส้รรหากรรมการแทน และใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บสรรหาอยูใ่น

ต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
ในระหวา่งท่ียงัมิไดส้รรหากรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งตามวรรคสอง และยงัมีกรรมการ

เหลืออยูเ่กินก่ึงหน่ึง ใหก้รรมการท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้
  
มาตรา ๑๐ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่ง 

เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๗ 

(๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
  



มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้
ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  
มาตรา ๑๒ ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) จดัท าแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแผนปฏิบติัการ

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 
(๒) ก าหนดการจดัระบบการบริการสาธารณะตามอ านาจและหนา้ท่ีระหวา่งรัฐกบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง 
(๓) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายไดร้ะหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง โดยค านึงถึงภาระหนา้ท่ีของรัฐกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองเป็นส าคญั 

(๔) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๕) ประสานการถ่ายโอนขา้ราชการ ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และพนกังานรัฐวสิาหกิจ
ระหวา่งส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัคณะกรรมการพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีการจดัสรรภาษีและอากร เงิน
อุดหนุน เงินงบประมาณท่ีราชการส่วนกลางโอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการถ่ายโอน
ภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔) 

(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีใหมี้การกระจายอ านาจการอนุมติัหรือการอนุญาตตามท่ีมี
กฎหมายบญัญติัใหต้อ้งขออนุมติัหรือขออนุญาตไปใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยค านึงถึงความ
สะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการประชาชน และการก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ เป็นส าคญั 

(๗) เสนอแนะมาตรการดา้นการเงิน การคลงั การภาษีอากร การงบประมาณและการ
รักษาวนิยัทางการเงิน การคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ และค าสั่งท่ีจ  าเป็นเพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อคณะรัฐมนตรี 

(๙) เร่งรัดใหมี้การตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บงัคบั ระเบียบ 

และค าสั่งท่ีจ  าเป็นเพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



(๑๐) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจดัสรรเงินงบประมาณท่ีจดัสรรเพิ่มข้ึนใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 

(๑๑) พิจารณาหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงินอุดหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม
ความจ าเป็น 

(๑๒) เสนอแนะและจดัระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
(๑๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏวา่ส่วน

ราชการหรือรัฐวสิาหกิจไม่ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๑๔) เสนอรายงานเก่ียวกบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อ

คณะรัฐมนตรีอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
(๑๕) ออกประกาศก าหนดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
(๑๖) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ช้

บงัคบัได ้
  
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการใดๆ ตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมายได ้
ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๑ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจออก

ค าสั่งเป็นหนงัสือเรียกใหส่้วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ส่งขอ้มูลหรือ
เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาได ้ในการน้ีอาจเรียกบุคคลใดๆ มาช้ีแจงดว้ยก็ได ้

  
มาตรา ๑๕ ใหมี้ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี โดยมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) รับผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) รวบรวมขอ้มูล ศึกษา และวเิคราะห์เก่ียวกบัการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน และขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบังานของคณะกรรมการ 
(๓) ร่วมมือและประสานงานกบัราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน และรัฐวสิาหกิจ เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๕) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการ

กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 



 หมวด ๒ 

การก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ 
                    

  
มาตรา ๑๖ ใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหนา้ท่ีใน

การจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี 
(๑) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
(๒) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
(๓) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(๙) การจดัการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของ

ทอ้งถ่ิน 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
(๑๓) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
(๑๘) การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
(๒๒) การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
(๒๓) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอ่ืนๆ 



(๒๔) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(๒๕) การผงัเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
  
มาตรา ๑๗ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๖ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจและหนา้ท่ีใน

การจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี 
(๑) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง และประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั

ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๒) การสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(๓) การประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

อ่ืน 
(๔) การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
(๕) การคุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(๖) การจดัการศึกษา 
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(๙) การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
(๑๐) การจดัตั้งและดูแลระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 
(๑๑) การก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม 
(๑๒) การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ 
(๑๓) การจดัการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน ้า 
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(๑๕) การพาณิชย ์การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่วา่จะด าเนินการเองหรือ

ร่วมกบับุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 



(๑๖) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน ้าท่ีเช่ือมต่อระหวา่งองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน 

(๑๗) การจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
(๑๙) การจดัใหมี้โรงพยาบาลจงัหวดั การรักษาพยาบาล การป้องกนัและควบคุม

โรคติดต่อ 
(๒๐) การจดัใหมี้พิพิธภณัฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวศิวกรรมจราจร 
(๒๒) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(๒๓) การจดัใหมี้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั 
(๒๔) จดัท ากิจการใดอนัเป็นอ านาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่น

เขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัด าเนินการหรือให้องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัจดัท า ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒๕) สนบัสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

(๒๖) การใหบ้ริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
(๒๘) จดัท ากิจการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้

เป็นอ านาจและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๒๙) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
  
มาตรา ๑๘ ใหก้รุงเทพมหานครมีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 

  
มาตรา ๑๙ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษไม่เตม็พื้นท่ีจงัหวดั มีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ 

ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษเตม็พื้นท่ีจงัหวดั มีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 



 มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจและหนา้ท่ี
เก่ียวกบัการใหบ้ริการสาธารณะอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัใหค้ณะกรรมการมีอ านาจก าหนดวา่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจและหนา้ท่ีรับผิดชอบในส่วนใด 

  
มาตรา ๒๑ บรรดาอ านาจและหนา้ท่ีท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจ

มอบอ านาจและหนา้ท่ีให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการแทนได ้
ในการด าเนินงานตามอ านาจและหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา๑๘ และ

มาตรา ๑๙ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจร่วมมือกนัด าเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน แลว้แต่กรณี ด าเนินการแทนได ้

  
มาตรา ๒๒ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบให้เอกชนด าเนินการตามอ านาจและ

หนา้ท่ีแทนได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
  

หมวด ๓ 

การจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากร 
                    

  
มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจมีรายไดจ้ากภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียม และเงินรายไดด้งัต่อไปน้ี 
(๑) ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(๒) ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีป้าย 
(๔) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรท่ีไดรั้บการจดัสรรในอตัราซ่ึงเม่ือรวมกบัการ

จดัสรรตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจดัเก็บไดห้กั
ส่วนท่ีตอ้งจ่ายคืนแลว้ โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราซ่ึง
เม่ือรวมกบัอตัราตามมาตรา ๒๔ (๔) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบของอตัราภาษีท่ีจดัเก็บตามประมวลรัษฎากร 
โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา 
และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายวา่ดว้ยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตเทศบาล เมืองพทัยา และองคก์าร
บริหารส่วนต าบล โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราไม่เกินร้อยละสามสิบของอตัราภาษีท่ีกรม



สรรพสามิตจดัเก็บ และใหถื้อเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น โดยเป็นหนา้ท่ีของกรม
สรรพสามิตท่ีจะจดัเก็บ 

(๗) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ภาษีรถตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมลอ้เล่ือนตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน 

(๘) ภาษีการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
(๑๐) อากรการฆ่าสัตวแ์ละผลประโยชน์อ่ืนอนัเกิดจากการฆ่าสัตวต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสัตว ์
(๑๑) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายวา่ดว้ยอากรรังนกอีแอ่น 
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่หลงัจากหกัส่งเป็นรายไดข้องรัฐในอตัราร้อย

ละส่ีสิบแลว้ดงัต่อไปน้ี 
(ก) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตามประทาน

บตัร ใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละยีสิ่บของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 
(ข) องคก์ารบริหารส่วนต าบลและเทศบาลอ่ืนท่ีอยูภ่ายในจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ี

ครอบคลุมพื้นท่ีตามประทานบตัร ใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บ
ไดภ้ายในเขต 

(ค) องคก์ารบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจงัหวดัอ่ืนใหไ้ดรั้บการจดัสรรใน
อตัราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 

(๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลียมหลงัจากหกัส่งเป็นรายไดข้อง
รัฐในอตัราร้อยละส่ีสิบแลว้ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตามสัมปทาน 

ใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละยีสิ่บของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 
(ข) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลอ่ืนท่ีอยูภ่ายในจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ี

ครอบคลุมพื้นท่ีตามสัมปทาน ใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ี
จดัเก็บไดภ้ายในเขต 

(ค) องคก์ารบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจงัหวดัอ่ืน ใหไ้ดรั้บการจดัสรรใน
อตัราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต 

(๑๔) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท่ี์มีทุน
ทรัพยภ์ายในเขต ทั้งน้ี ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด 

(๑๕) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดินอากาศ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามอตัรา
และวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด 



(๑๖) ค่าธรรมเนียมดงัต่อไปน้ี โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราไม่เกินร้อยละสิบ
ของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา 
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 

(๑๗) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหนา้ท่ีให้
เทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นเจา้หนา้ท่ีด าเนินการภายในเขตทอ้งถ่ินนั้นๆ และให้
ตกเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าว ในกรณีกฎหมายก าหนดใหเ้ทศบาลเป็นผูจ้ดัเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ใหน้ ารายไดม้าแบ่งใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีอยูภ่ายในเขต
จงัหวดัตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๑๘) ค่าใชน้ ้าบาดาลตามกฎหมายวา่ดว้ยน ้าบาดาล ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

(๑๙) ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ชห้รือไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะท่ีจดั
ใหมี้ข้ึน 

(๒๐) รายไดอ่ื้นตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นของเทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

  
มาตรา ๒๔ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจมีรายไดจ้ากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงิน

รายได ้ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ภาษีบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ส าหรับน ้ามนัเบนซินและน ้ามนัท่ีคลา้ยกนั 

น ้ามนัดีเซลและน ้ามนัท่ีคลา้ยกนั ก๊าซปิโตรเลียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตซ่ึ์งเก็บจากการคา้ในเขต
จงัหวดั โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มไดไ้ม่เกินลิตรละสิบสตางคส์ าหรับน ้ามนัและกิโลกรัมละไม่เกินสิบ
สตางคส์ าหรับก๊าซปิโตรเลียม 

(๒) ภาษีบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัส าหรับยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตจงัหวดั
โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มไดไ้ม่เกินมวนละสิบสตางค ์

(๓) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรท่ีไดรั้บการจดัสรรในอตัราซ่ึงเม่ือรวมกบัอตัรา
ตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจดัเก็บไดห้กัส่วนท่ี
ตอ้งจ่ายคืนแลว้ โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราซ่ึง
เม่ือรวมกบัอตัราตามมาตรา ๒๓ (๕) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบของอตัราภาษีท่ีจดัเก็บตามประมวลรัษฎากร 
โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

(๕) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ภาษีรถตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมลอ้เล่ือนตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน 



(๖) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
(๗) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายวา่ดว้ยอากรรังนกอีแอ่น 
(๘) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่ ใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละยีสิ่บของ

ค่าภาคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 
(๙) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลียมใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัรา

ร้อยละยีสิ่บของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 
(๑๐) ค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยออกขอ้บญัญติัเรียกเก็บจากผูพ้กั

ในโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 
(๑๑) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหนา้ท่ีให้

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นเจา้หนา้ท่ีด าเนินการภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้นและใหต้กเป็น
รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(๑๒) ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ชห้รือไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะท่ี
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัใหมี้ข้ึน 

(๑๓) รายไดอ่ื้นตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  
มาตรา ๒๕ กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจ้ากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(๒) ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีป้าย 
(๔) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับน ้ามนัเบนซินและน ้ามนัท่ีคลา้ยกนั น ้ามนัดีเซล

และน ้ามนัท่ีคลา้ยกนั ก๊าซปิโตรเลียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มไดไ้ม่เกินลิตรละสิบสตางคส์ าหรับน ้ามนัและไม่เกิน
กิโลกรัมละสิบสตางคส์ าหรับก๊าซปิโตรเลียม 

(๕) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับยาสูบซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มไดไ้ม่เกินมวนละสิบสตางค ์

(๖) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรท่ีไดรั้บการจดัสรร ในอตัราซ่ึงเม่ือรวมกบัอตัรา
ตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจดัเก็บไดห้กัส่วนท่ี
ตอ้งจ่ายคืนแลว้ โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ 

(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราไม่
เกินร้อยละสามสิบของอตัราภาษีท่ีจดัเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะ
จดัเก็บ 



(๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา 
และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายวา่ดว้ยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก
ขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราไม่เกินร้อยละสามสิบของอตัราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจดัเก็บ และใหถื้อ
เป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นโดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีจะจดัเก็บ 

(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
(๑๐) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ภาษีรถ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมลอ้เล่ือนตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน 
(๑๑) ภาษีการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่ท่ีจดัเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ใน

อตัราร้อยละส่ีสิบของค่าภาคหลวงแร่ท่ีกรมทรัพยากรธรณีจดัเก็บไดจ้ริง 
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บภายในเขตของ

กรุงเทพมหานคร ในอตัราร้อยละส่ีสิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีกรมทรัพยากรธรณีจดัเก็บไดจ้ริง 
(๑๔) อากรการฆ่าสัตว ์และผลประโยชน์อ่ืนอนัเกิดจากการฆ่าสัตวต์ามกฎหมายวา่ดว้ย

การควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสัตว ์
(๑๕) ค่าธรรมเนียมบ ารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกขอ้บญัญติัเรียกเก็บจากผูพ้กัใน

โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 
(๑๖) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดินอากาศ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามอตัรา

และวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(๑๗) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท่ี์มีทุน

ทรัพยต์ามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด 
(๑๘) ค่าธรรมเนียมดงัต่อไปน้ี โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราไม่เกินร้อยละ

สามสิบของค่าธรรมเนียมท่ีจดัเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา 
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 

(๑๙) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหนา้ท่ีให้
กรุงเทพมหานครเป็นเจา้หนา้ท่ีด าเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหต้กเป็นรายไดข้อง
กรุงเทพมหานคร 

(๒๐) ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ชห้รือไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะท่ี
กรุงเทพมหานครจดัใหมี้ข้ึน 

(๒๑) รายไดอ่ื้นตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นของกรุงเทพมหานคร 
  



มาตรา ๒๖ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นองคก์รปกครอง
รูปแบบพิเศษไม่เตม็พื้นท่ีจงัหวดั มีรายไดจ้ากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายไดอ่ื้นตามมาตรา ๒๓ 

ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นองคก์รปกครองรูปแบบ
พิเศษเตม็พื้นท่ีจงัหวดั มีรายไดจ้ากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายไดอ่ื้นตามมาตรา ๒๓ และมาตรา 
๒๔ 

  
มาตรา ๒๗ ภาษีและอากรประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๒๓ มาตรา 

๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจก าหนดให้เป็นภาษีและอากรร่วมกนัระหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หรืออาจก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บเพิ่มได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการถ่าย
โอนภาระหนา้ท่ีและงบประมาณจากราชการส่วนกลางมายงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

การจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากรตามวรรคหน่ึงในแต่ละปี ใหค้ณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดโดยค านึงถึงภาระหนา้ท่ีของรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและระหวา่งองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองเป็นส าคญั 

  
มาตรา ๒๘ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมีรายรับดงัต่อไปน้ี 
(๑) รายไดจ้ากทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๒) รายไดจ้ากสาธารณูปโภค 
(๓) รายไดจ้ากการพาณิชยแ์ละการท ากิจการ ไม่วา่จะด าเนินการเองหรือร่วมกบับุคคลอ่ืน 

หรือจากสหการ 
(๔) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายไดอ่ื้นใดตามท่ีมี

กฎหมายบญัญติัไวใ้หเ้ป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๕) ค่าบริการ 
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
(๗) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(๘) รายไดจ้ากการจ าหน่ายพนัธบตัร 
(๙) เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่างๆ 
(๑๐) เงินกูจ้ากต่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(๑๑) เงินและทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 
(๑๒) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
(๑๓) รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของแผน่ดิน หรือรายไดจ้ากทรัพยสิ์นของรัฐวสิาหกิจท่ี

ด าเนินการเพื่อมุ่งหาก าไรในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



(๑๔) รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมพิเศษ 
การออกพนัธบตัรตาม (๘) การกูเ้งินจากองคก์าร หรือนิติบุคคลต่างๆ ตาม (๙) การกูเ้งิน

ตาม (๑๐) และรายไดต้าม (๑๓) ใหอ้อกเป็นขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  
มาตรา ๒๙ การก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บรายไดต้ามหมวดน้ี ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข อตัราการจดัสรร การน าส่งเงินรายไดแ้ละการไดรั้บเงินรายได้
ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีท่ีการก าหนดรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองใดมีกฎหมายอ่ืน
บญัญติัไวแ้ละเป็นการก าหนดรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองเดียวกบัท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ใน
บทบญัญติัเก่ียวกบัรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหมวดน้ี ใหใ้ชบ้ทบญัญติัตามหมวดน้ีบงัคบั
แทนบทบญัญติัของกฎหมายนั้น ทั้งน้ี ถา้การก าหนดรายไดใ้นเร่ืองใดมีกฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ 
เง่ือนไข อตัราการจดัสรร การน าส่งเงินรายไดแ้ละการไดรั้บเงินรายไดใ้ชบ้งัคบัอยูแ่ลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัตาม
กฎหมายเช่นวา่นั้นไปพลางก่อนจนกวา่จะมีการประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง แต่ถา้การก าหนด
รายไดใ้นเร่ืองใดยงัไม่มีกฎหมายเช่นวา่นั้น ใหก้ารก าหนดรายไดต้ามบทบญัญติัในหมวดน้ีมีผลใชบ้งัคบั
เม่ือมีประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมอบใหส่้วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน จดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายไดอ่ื้นใด เพื่อองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นก็ได ้ทั้งน้ี โดยใหคิ้ดค่าใชจ่้ายไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธีิการและอตัราท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
หมวด ๔ 

แผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                    

  
มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหด้ าเนินการดงัน้ี 
(๑) ใหด้ าเนินการถ่ายโอนภารกิจการใหบ้ริการสาธารณะท่ีรัฐด าเนินการอยูใ่นวนัท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในก าหนดเวลา ดงัน้ี 
(ก) ภารกิจท่ีเป็นการด าเนินการซ ้ าซอ้นระหวา่งรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หรือภารกิจท่ีรัฐจดัใหบ้ริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหด้ าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในส่ีปี 
(ข) ภารกิจท่ีรัฐจดัใหบ้ริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกระทบถึง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ใหด้ าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในส่ีปี 



(ค) ภารกิจท่ีเป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหด้ าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในส่ีปี 

(๒) ก าหนดขอบเขตความรับผดิชอบในการใหบ้ริการสาธารณะของรัฐและขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองตามอ านาจและหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว้
ในพระราชบญัญติัน้ีใหช้ดัเจน โดยในระยะแรกอาจก าหนดภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้
แตกต่างกนัได ้โดยใหเ้ป็นไปตามความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง ซ่ึงตอ้งพิจารณา
จากรายไดแ้ละบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น จ  านวนประชากร ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
ตลอดจนคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีประชาชนจะไดรั้บ ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินระยะเวลาสิบปี 

(๓) ก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑใ์หรั้ฐท าหนา้ท่ีประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ
การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ 

(๔) ก าหนดการจดัสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอ่ื้นใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินการตามอ านาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ
ประเภทอยา่งเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นตน้ไป ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
รายไดคิ้ดเป็นสัดส่วนต่อรายไดสุ้ทธิของรัฐบาลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ และโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มข้ึนคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดสุ้ทธิของรัฐบาลในอตัราไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสามสิบหา้ โดยการจดัสรรสัดส่วนท่ีเป็นธรรมแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และค านึงถึงรายได้
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นดว้ย 

การเพิ่มสัดส่วนรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อรายไดสุ้ทธิของรัฐบาลตามวรรค
หน่ึงใหเ้พิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถด าเนินกิจการ
บริการสาธารณะไดด้ว้ยตนเอง และใหเ้ป็นไปตามภารกิจท่ีถ่ายโอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีถ่าย
โอนเพิ่มข้ึนภายหลงัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป แต่ไม่วา่กรณีจะเป็นประการใดเงินอุดหนุนท่ี
จดัสรรใหต้อ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่เงินอุดหนุนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บการจดัสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๕) การจดัตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนท่ีเก่ียวกบัการบริการสาธารณะในเขต
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหรั้ฐจดัสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความตอ้งการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

  
มาตรา ๓๑ ในการด าเนินการตามอ านาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ถา้มี

กฎหมายใดบญัญติัไวใ้นลกัษณะท่ีเป็นผลท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่อาจด าเนินการตามอ านาจ
และหนา้ท่ีไดด้ว้ยตนเอง หรือมีลกัษณะเป็นการซ ้ าซอ้นกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในการให้บริการสาธารณะ
ระหวา่งรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนั และ



คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมี้การแกไ้ขกฎหมายนั้น ใหค้ณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อ
ด าเนินการใหมี้การแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวต่อไป 

  
มาตรา ๓๒ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อก าหนดขั้นตอนการ

กระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมี
สาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดรายละเอียดของอ านาจหนา้ท่ีในการใหบ้ริการสาธารณะท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบจะตอ้งกระท า โดยในกรณีใดเป็นอ านาจและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของ
รัฐหรือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนั ใหก้ าหนดแนวทางวธีิปฏิบติัเพื่อประสานการ
ด าเนินการใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

(๒) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิด าเนินการในการจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้เพียงพอ
แก่การด าเนินการตามอ านาจและหนา้ท่ีท่ีก าหนดใหเ้ป็นอ านาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ทั้งน้ี โดยตอ้งค านึงถึงภาระหนา้ท่ีของรัฐในการใหบ้ริการสาธารณะเป็นส่วนรวมดว้ย 
(๓) รายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอใหแ้กไ้ขหรือจดัใหมี้กฎหมายท่ีจ าเป็นเพื่อด าเนินการ

ตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๔) จดัระบบการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยก าหนดนโยบาย

และมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนทอ้งถ่ิน โดยการ
สร้างระบบการถ่ายเทก าลงัคนสู่ทอ้งถ่ิน และสร้างระบบความกา้วหนา้สายอาชีพท่ีเหมาะสม 

แผนปฏิบติัการตามวรรคหน่ึงตอ้งก าหนดรายละเอียดวธีิปฏิบติั และก าหนดหน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการใหช้ดัเจนดว้ย 

  
มาตรา ๓๓ เม่ือคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการตามมาตรา ๓๒ แลว้ ใหเ้สนอ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แลว้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบ้งัคบัต่อไป 
แผนปฏิบติัการท่ีประกาศใชบ้งัคบัตามวรรคหน่ึง ใหมี้ผลผกูพนัหน่วยงานของรัฐท่ี

เก่ียวขอ้งตอ้งด าเนินการตามแผนปฏิบติัการนั้น 
ในกรณีท่ีสภาพการณ์เปล่ียนแปลงไปในระหวา่งท่ีแผนปฏิบติัการใชบ้งัคบัคณะกรรมการ

อาจด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบติัการใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์นั้นได ้
ใหค้ณะกรรมการมีหนา้ท่ีติดตามผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการและรายงานให้

คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี ในกรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคไม่อาจด าเนินการตามแผนปฏิบติัการไดใ้ห้
คณะกรรมการรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขดว้ย 

  



มาตรา ๓๔ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาทบทวนการก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีและการ
จดัสรรรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายหลงัท่ีไดด้ าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปแลว้ โดยตอ้งพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัท่ีมี
การก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีหรือวนัท่ีมีการจดัสรรรายได ้ทั้งน้ี จะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของการ
ก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีและการจดัสรรรายได ้เพื่อกระจายอ านาจเพิ่มข้ึนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
  

บทเฉพาะกาล 
                    

  
มาตรา ๓๕ ในวาระเร่ิมแรก ใหค้ณะกรรมการจดัท าแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบติั

การตามมาตรา ๓๒ ใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรรมการเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 
  
มาตรา ๓๖ ในวาระเร่ิมแรก ใหน้ายกรัฐมนตรีจดัใหมี้การเลือกผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและสรรหาผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา ๖ ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้
บงัคบั 

  
มาตรา ๓๗ ในวาระเร่ิมแรก เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามอ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการตามพระราชบญัญติัน้ี นายกรัฐมนตรีอาจมีค าสั่งใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบติังานของคณะกรรมการไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
  

  
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภยั 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ไดบ้ญัญติัใหมี้กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจเพื่อพฒันาการ
กระจายอ านาจให้แก่ทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะและการจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
ใหมี้คณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนของหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และผูท้รงคุณวุฒิ มีจ  านวนฝ่ายละเท่ากนัเพื่อท าหนา้ท่ีดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 



  
*พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  
มาตรา ๓๗ ในพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหแ้กไ้ขค าวา่ “อธิบดีกรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน” 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญติัใหจ้ดัตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซ่ึงไดมี้การตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว้ และเน่ืองจากพระราชบญัญติัดงักล่าวไดบ้ญัญติัให้โอนอ านาจหนา้ท่ีของ
ส่วนราชการ รัฐมนตรีผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ 
โดยใหมี้การแกไ้ขบทบญัญติัต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีท่ีโอนไปดว้ย ฉะนั้น เพื่ออนุวติัให้เป็นไป
ตามหลกัการท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงสมควรแกไ้ขบทบญัญติัของ
กฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัการโอนส่วนราชการ เพือ่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่
ตอ้งไปคน้หาในกฎหมายโอนอ านาจหนา้ท่ีวา่ตามกฎหมายใดไดมี้การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือ
ผูรั้บผดิชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายใหมี้
การเปล่ียนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการใหต้รงกบัการ
โอนอ านาจหนา้ท่ี และเพิ่มผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจท่ีมีการตดัโอนจากส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตดัส่วนราชการเดิมท่ีมีการยบุเลิกแลว้ ซ่ึงเป็นการแกไ้ขให้
ตรงตามพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
  
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีการปฏิบติัตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไวไ้ม่อาจด าเนินการได้
ตามก าหนดระยะเวลา ท าใหก้ารก าหนดสัดส่วนรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรา ๓๐ (๔) 
แห่งพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงในการถ่ายโอนภารกิจ สมควรแกไ้ขเพิ่มเติมการก าหนดสัดส่วนรายได้
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปตามสภาพขอ้เท็จจริงนั้น และยงัคงเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน



รายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหไ้ดรั้บไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสามสิบหา้ไวเ้ช่นเดิม จึงจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี 
 


