
อ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.2540 ได้
ก าหนดให ้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีหนา้ท่ี ดงัน้ี  

มาตรา 45 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ดงัต่อไปน้ี  

(1) ตราขอ้บญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย  
(2) จดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนด  

(3) สนบัสนุนสภาต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน  

(4) ประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภาต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

(5) แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

(6) อ านาจหนา้ท่ีของจงัหวดัตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ.2498 เฉพาะ
ภายในเขตสภาต าบล  

(7) คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

(8) จดัท ากิจการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั และกิจการนั้นเป็นการสมควร ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัด าเนินการหรือให้องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัจดัท า ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(9) จดัท ากิจการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั บรรดาอ านาจหนา้ท่ีใดซ่ึงเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วน
ภูมิภาคอาจมอบอ านาจให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปฏิบติัได ้ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 46 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจจดัท ากิจการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืนหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั อ่ืนท่ีอยูน่อกเขตจงัหวดัไดเ้ม่ือไดรั้บความยนิยอมจาก ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง  

มาตรา 47 กิจการใดเป็นกิจการท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพึงจดัท าตามอ านาจหนา้ท่ี ถา้องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัไม่จดัท า รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีค าสั่งให้ราชการส่วนกลางหรือ
ราชการส่วนภูมิภาคจดัท ากิจการนั้นได ้ในกรณีท่ีราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจดัท ากิจการ
ตามวรรคหน่ึงใหคิ้ดค่าใชจ่้ายและค่าภาระต่างๆ ตามความเป็นจริงไดต้ามอตัราและระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

มาตรา 48 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจใหบ้ริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ 
หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน โดยเรียกค่าบริการได ้โดยตราเป็นขอ้บญัญติั  



มาตรา 49 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจมอบให้เอกชนกระท ากิจการซ่ึงอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัและเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งแทนองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัได ้แต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและผูว้า่ราชการจงัหวดั
เสียก่อน หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการใหก้ระท ากิจการตาม วรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด สิทธิในการกระท ากิจการตามวรรคหน่ึง เป็นสิทธิเฉพาะตวัจะโอนไม่ได ้ 

มาตรา 50 การด าเนินกิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีมีลกัษณะเป็นการพาณิชยอ์าจท าไดโ้ดยการ
ตราเป็นขอ้บญัญติั ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  

มาตรา 51 ขอ้บญัญติัจะตราข้ึนไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี  

(1) เพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี  

(2) เม่ือมีกฎหมายบญัญติัใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตราขอ้บญัญติัหรือใหมี้อ านาจตราขอ้บญัญติั  

(3) การด าเนินการพาณิชยข์ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามมาตรา 50 ในขอ้บญัญติัจะก าหนดโทษผู้
ละเมิดขอ้บญัญติัไวด้ว้ยก็ได ้แต่หา้มมิใหก้ าหนดโทษจ าคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหน่ึงหม่ืนบาท 

เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

มาตรา 52 ร่างขอ้บญัญติัจะเสนอไดก้็แต่โดยนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
จะเสนอไดก้็แต่โดยนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

มาตรา 53 ขอ้บญัญติัจะใชบ้งัคบัไดเ้ม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัอนุมติัและประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการ
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั แลว้สิบหา้วนัเวน้แต่ในกรณีฉุกเฉินถา้มีความระบุไวใ้นขอ้บญัญติันั้นวา่ให้
ใชบ้งัคบัไดท้นัที ใหใ้ชบ้งัคบัขอ้บญัญติัในวนัท่ีประกาศ เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัไดรั้บร่างขอ้บญัญติัแลว้
ตอ้งอนุมติัและประกาศภายในสิบหา้วนั ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่อนุมติัและประกาศ ร่างขอ้บญัญติัภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าวใหถื้อวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่เห็นดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติั ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะอนุมติั
ร่าง ขอ้บญัญติัใดมิ ไดถ้า้เห็นวา่ร่างขอ้บญัญติันั้นเป็นร่างขอ้บญัญติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือ เป็นร่างขอ้บญัญติั
ท่ีออกนอก เหนืออ านาจ หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในกรณีเช่นนั้นให้ร่างขอ้บญัญติันั้นเป็นอนั
ตกไป  

มาตรา 54 เม่ือสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดพ้ิจารณาและเห็นชอบดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติัใด ให้
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัส่งร่างขอ้บญัญติันั้นไปยงันายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพื่อลง
นามแลว้ส่งไปยงัผูว้า่ราชการ 
จงัหวดัเพื่อพิจารณาภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ี



นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไม่เห็นดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัแลว้ ใหส่้งร่างขอ้บญัญติันั้นไปยงัผูว้า่ราชการ จงัหวดัภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึงเพื่อให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดัวนิิจฉยัช้ีขาด ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นดว้ยกบัสภาองคก์ารบริหาร ส่วนจงัหวดั ใหส่้ง
ร่างขอ้บญัญติันั้นใหก้บันายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัลงนาม 
ภายในเจด็วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคืนมา ถา้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่ลงนามภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัลงนามและ ประกาศใชบ้งัคบัต่อไป ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่เห็นดว้ยกบัสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหส่้งร่างขอ้บญัญติัคืนไปยงัสภาองคก์ารบริหาร ส่วนจงัหวดั และใหส้ภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างขอ้บญัญติัคืนมา ถา้สภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยงัยนืยนัใหค้วามเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
สมาชิกสภา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเท่าท่ีมีอยูใ่หด้ าเนินการประกาศร่างขอ้บญัญติันั้นใชบ้งัคบัต่อไป  

มาตรา 55 เม่ือสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดพ้ิจารณาและไม่เห็นชอบดว้ยกบัหลกัการของร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมใหส่้งร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนั้น ไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั
ภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่ใหค้วามเห็นชอบ ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดั
เห็นดว้ย กบัสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมนั้นเป็นอนัตกไป และใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพน้จากต าแหน่งนบั
แต่วนัท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัมีหนงัสือแจง้ความเห็นชองของผูว้า่ราชการจงัหวดั ไปยงัประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่เห็นดว้ยกบัสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหส่้งร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมคืนไปยงั สภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั และใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างขอ้บญัญตั ิิงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมคืนมา ถา้สภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยงัยนืยนัไม่เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเท่าท่ีมีอยู ่ใหร่้างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่าง ขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเป็นอนัตกไป  

มาตรา 56 ขอ้บญัญติัใหใ้ชบ้งัคบัไดใ้นเขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบั
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินอ่ืนในเขตจงัหวดันั้น ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและกระทรวงมหาดไทยจดัใหมี้
ขอ้บญัญติัท่ีประกาศใชบ้งัคบัแลว้ไว ้ณ ท่ีท าการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและ กรมการปกครอง
เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้ 

มาตรา 57 ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหท้นัท่วงทีมิได ้นายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจ ออกขอ้บญัญติัชัว่คราวได ้เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามญั



ประจ าสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และเม่ือไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ในการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคราวต่อไป ใหน้ าขอ้บญัญติั
ชัว่คราวนั้น เสนอต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพื่ออนุมติั และเม่ือสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
อนุมติัแลว้ ใหใ้ชข้อ้บญัญติัชัว่คราวนั้นเป็นขอ้บญัญติัต่อไป แต่ถา้สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่อนุมติั
ใหข้อ้บญัญติัชัว่คราวนั้นเป็นอนัตกไป แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีไดเ้ป็นไปในระหวา่ง 
ท่ีใชข้อ้บญัญติัชัว่คราวนั้น  

 

อ านาจหนา้ท่ีตามมาตรา 17 และ มาตรา 24 แห่งพระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542ไดก้ าหนดให ้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีหนา้ท่ี ดงัน้ี  

มาตรา 17 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี  

(1) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง และประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนด  

(2) การสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน  

(3) การประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

(4) การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

(5) การคุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

(6) การจดัการศึกษา  
(7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

(8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน  

(9) การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

(10) การจดัตั้งและดูแลระบบบ าบดัน ้าเสียรวม  

(11) การก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม  

(12) การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ  

(13) การจดัการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน ้า  
(14) การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
(15) การพาณิชย ์การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่วา่จะด าเนินการเองหรือร่วมกบับุคคลอ่ืน
หรือจากสหการ  
(16) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน ้าท่ืเช่ือมต่อระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

(17) การจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  



(19) การจดัใหมี้โรงพยาบาลจงัหวดั การรักษาพยาบาล การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ  
(20) การจดัใหมี้พิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ  

(21) การขนส่งมวลชนและการวศิวกรรมจราจร  
(22) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
(23) การจดัใหมี้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั  

(24) จดัท ากิจการใดอนัเป็นอ านาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นเขตและกิจการ
นั้นเป็นการสมควรให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ่ืนร่วมกนัด าเนินการหรือให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
จดัท า ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  

(25) สนบัสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน  

(26) การใหบ้ริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  

(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  

(28) จดัท ากิจการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดใหเ้ป็นอ านาจและ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

(29) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  

มาตรา 24 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั อาจมีรายไดจ้ากภาษีอากรค่าธรรมเนียม และเงินรายไดด้งัต่อไปน้ี  

(1) ภาษีบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ส าหรับน ้ามนัเบนซินและน ้ามนัท่ีคลา้ยกนั น ้ามนัดีเซลและ
น ้ามนัท่ีคลา้ยกนั ก๊าชปิโตรเลียมท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตซ่ึ์งเก็บจากการคา้ภายในเขตจงัหวดัโดย
ออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มไดไ้ม่เกินลิตรละสิบสตางคส์ าหรับน ้ามนั และกิโลกรัมละไมเ่กินสิบสตางค์
ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม  

(2) ภาษีบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัส าหรับยาลูบ ซ่ึงเก็บจากการคา้ในเขตจงัหวดั โดยออกขอ้บญัญติั
จดัเก็บเพิ่มไดไ้ม่เกินมวนละสิบสตางค ์ 
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรท่ีไดรั้บการจดัสรรในอตัราซ่ึงเม่ือรวมกบัอตัราตามมาตรา 23 

(4) และมาตรา 25 (6) แลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบ ของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจดัเก็บไดห้กัส่วนท่ีตอ้งจ่ายคืน
แลว้ โดยเป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ  

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอ้บญัญติัจดัเก็บเพิ่มข้ึนในอตัราซ่ึงเม่ือรวมกบัอตัรา
ตามมาตรา 23 (5) แลว้ไม่เกินแลว้ไม่เกินร้อยละสามสิบของอตัราภาษีท่ีจดัเก็บตามประมวลรัษฎากรโดย
เป็นหนา้ท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจดัเก็บ  

(5) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ภาษีรถตามกฎหมายวา่ดว้ย
การขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมลอ้เล่ือนตาม กฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน  

(6) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ  
(7) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายวา่ดว้ยอากรรังนกอีแอ่น  



(8) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่ ใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละยีสิ่บของค่าภาคหลวงแร่ท่ี
จดัเก็บไดภ้ายในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น  

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลียมใหไ้ดรั้บการจดัสรรในอตัราร้อยละยีสิ่บของ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจดัเก็บไดภ้ายในเขต องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น  

(10) ค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยออกขอ้บญัญติัเรียกเก็บจากผูพ้กัในโรงแรมตาม
กฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม  

(11) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหนา้ท่ีใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัเป็นเจา้หนา้ท่ีด าเนินการภายในเขต องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น และใหต้กเป็นรายไดข้ององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั  

(12) ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูใ้ชห้รือไดรั้บประโยชน์จากบริการสาะารณะท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัใหมี้ข้ึน  

(13) รายไดอ่ื้นตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 


