
 
พระราชบัญญัติ 

องคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

                    
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เปนปท่ี ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 

  
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 

๒๕๔๐” 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
  
มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวดั พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจงัหวัด (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวดั (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๗) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจงัหวัด (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๙) ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๙๓ ลงวันท่ี ๒๘ กมุภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕ 



(๑๐) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวดั (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๑๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวดั (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
  
มาตรา ๔ บท บัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มต ิหรือคําส่ังใดท่ีอางถึง

ผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูปกครองบังคับบัญชาขา ราชการสวนจังหวัด ขาราชการสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือสภาจังหวัด ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มต ิ
หรือคําส่ังนั้นอางถึงนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั องคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ท้ังนี ้เทาท่ี
ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

บท บัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มต ิหรือคําส่ังใดไดกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวดัในฐานะผู บริหารองคการบริหารสวนจงัหวัดหรือหัวหนาผูบริหาร
ทองถ่ิน ใหถือวานายกองคการบริหารสวนจังหวดัมีอํานาจหนาท่ีเชนวานั้นเทาท่ี รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกจิจานุเบกษา 

  
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี ้
“จังหวัด” หมายความวา จังหวดัตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
“อําเภอ” หมายความวา อําเภอตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

และใหหมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 
“ขา ราชการองคการบริหารสวนจังหวดั” หมายความวา ขาราชการท่ีปฏิบัติกิจการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดและไดรับเงินเดือน โดยมอีัตราเงินเดือนและตําแหนงในงบประมาณท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด ข้ึน 

“ราชการ สวนทองถ่ินอืน่” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
ตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการสวนทองถ่ินอื่นท่ีมกีฎหมายจัดตัง้ข้ึน นอกจาก
องคการบริหารสวนจังหวัด 

“ขอบัญญัต”ิ หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจงัหวัด 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
  
มาตรา ๖ ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และ

ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี ้
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช

บังคับได 
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หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

                    
  

มาตรา ๗ ใน จังหวดัหนึ่งใหมีองคการบริหารสวนจงัหวดัประกอบดวยสภาองคการ
บริหารสวน จังหวดัและนายกองคการบริหารสวนจังหวดั และมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัตไิวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

  
มาตรา ๘ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถิ่น 
เขตขององคการบริหารสวนจังหวัดไดแกเขตจังหวัด 

  
 

หมวด ๒ 
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

                    
  

มาตรา ๙ สภา องคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดซึ่ง มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูบริหารทองถ่ิน 

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนอกจากตอง มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา ทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินแลว จะตองไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชกิสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกจิการท่ีกระทํา กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้ง 

การเลอืกตัง้สมาชกิสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละ
จังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตัง้ จังหวัดใดมี
ราษฎรไมเกินหาแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดไดยี่สิบส่ีคน จังหวัดใด
มีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวดั
ไดสามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชกิ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกิน
สองลานคน ใหมีการเลือกตัง้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดส่ีสิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎร
เกินสองลานคนข้ึนไป ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัไดส่ีสิบแปดคน 

ในอําเภอหนึ่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดหนึ่งคน เมื่อ
รวมจํานวนสมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวดัจากแตละอําเภอแลว จํานวนสมาชกิสภาองคการ



บริหารสวนจังหวัดยังไมเปนไปตามเกณฑตามวรรคสาม ใหดําเนินการดังนี ้เอาจํานวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งองคการบริหารสวนจังหวดัจะ พึงมีไดไปหารจํานวนราษฎรท้ังจงัหวัด ได
ผลลัพธเทาใดใหถือเปนเกณฑสําหรับคํานวณสมาชิกสภาองคการบริหารสวน จังหวดัเพ่ิมข้ึน โดย
อําเภอใดมีจํานวนราษฎรมากท่ีสุดใหอําเภอนั้นมีสมาชกิสภาองคการบริหารสวน จังหวัดเพ่ิมข้ึนอกีหนึ่ง
คน แลวใหเอาผลลัพธดังกลาวหักออกจากจํานวนราษฎรของอําเภอนั้น เหลือเทาใดใหถือเปนจํานวน
ราษฎรของอําเภอนั้นในการพิจารณาเพ่ิมสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจงัหวัดท่ียงัขาดจํานวนอยู 
และใหกระทําดังนี้ตอๆ ไปจนไดสมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครบจํานวน 

 
มาตรา ๑๐ อายุของสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดมกีาํหนดคราวละส่ีปนับแตวัน

เลือกตั้ง 
สมาชิกภาพของสมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวดัเร่ิมตั้งแตวันเลอืกตัง้ 
 
มาตรา ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดส้ินสุดลงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด หรือมกีารยุบสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจงัหวดั 
(๔) ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสามคร้ังติดตอกนัโดยไมมีเหตุอนั

สมควร 
(๕) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคการบริหาร สวน

จังหวัดนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคการบริหารสวน จังหวัดนั้น หรือท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดนัน้จะกระทํา 

(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ วรรคสอง 
(๗) สภาองคการบริหารสวนจังหวดัมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามคีวาม

ประพฤติในทางท่ีจะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนจังหวัด
หรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนของ สภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีสมาชกิสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูเขาชื่อเสนอใหสภา องคการบริหารสวนจังหวดัพิจารณา และมติดังกลาวตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชกิสภา องคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมดเทาท่ีมี
อยู ท้ังนี ้ใหสมาชิกภาพส้ินสุดลงนับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมต ิ

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดมีจํานวนไมนอยกวา 
สามในส่ีของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดผูใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตาม กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชกิ
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 



เมื่อมีขอสงสัยเกีย่วกับสมาชิกภาพของสมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผูใด 
ส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ใหผูวาราชการจังหวดัสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินจิฉยัของผูวา
ราชการจังหวัดใหเปนท่ีสุด 

ใน กรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัส้ินสุดตาม (๘) 
พรอมกันท้ังหมด ใหถือวาเปนการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวดั 

 
มาตรา ๑๒ กอน เขารับหนาท่ี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัตองปฏิญาณตน

ในท่ีประชุมสภาองคการบริหาร สวนจังหวดัวา “จะรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย จะซือ่สัตยสุจริต และปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนของประชาชน” 

 
มาตรา ๑๓ สมาชิก สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขต

องคการบริหารสวน จังหวัดนั้น และตองปฏิบัติหนาท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไมอยูใน
ความผกูมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ 

 
มาตรา ๑๔ เมื่อ ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัวางลงเพราะถึงคราว

ออกตามอายุของ สภาองคการบริหารสวนจงัหวัดหรือมกีารยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวดั ใหมีการ
เลือกตั้งสมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวดัข้ึนแทนตาํแหนงท่ีวาง ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 
มาตรา ๑๕ เมื่อ ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัวางลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึง คราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดหรือมกีารยุบสภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัด ใหมีการเลือกตัง้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดข้ึนแทนตําแหนงท่ีวาง ตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดซึ่งไดรับเลือกตัง้แทนนั้นอยูในตําแหนงได
เพียงเทาอายุของสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด 

 
มาตรา ๑๖ เมื่อ มีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการ แผนดิน ใหบรรดาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดของอําเภอท่ีถูกยุบ
หรือถูกรวมเขา ไวในการปกครองของจังหวัดใดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของ จังหวดั
นั้นจนกวาสมาชิกภาพจะส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๑ 

 
มาตรา ๑๗ ให สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดเปน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่ง และรองประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสองคน 



มาตรา ๑๘ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด
และรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวดั 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) รัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๙ 
(๔) สภาองคการบริหารสวนจังหวดัมีมตใิหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามคีวาม

ประพฤติในทางท่ีจะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวน
จังหวัดหรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึง่ในสามของจํานวนสมาชกิสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดท้ังหมดเทาท่ีมีอยูเขาชือ่เสนอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา และมติดงักลาวตอง
มีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมดเทาท่ีมี
อยู ท้ังนี ้ใหพนจากตําแหนงนับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมต ิ

ในกรณีตามวรรคสอง ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดหรือรองประธานสภา
องคการบริหารสวน จังหวัดท่ีไดรับเลือกใหมอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน 

ผูซึ่งรัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตาม (๓) จะดํารงตําแหนงประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดอกีไมไดตลอดอายุของสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 

 
มาตรา ๑๙ เมื่อ ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวดัหรือรอง

ประธานสภาองคการบริหาร สวนจงัหวัดวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของ
สภาองคการ บริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวดั ใหมีการเลือก
ประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดหรือรองประธานสภาองคการ บริหารสวนจังหวดั แลวแตกรณี 
แทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 

 
มาตรา ๒๐ ประธาน สภาองคการบริหารสวนจังหวดัมีหนาท่ีดําเนินกิจการของสภา

องคการบริหารสวน จังหวัด และดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภา
องคการบริหาร สวนจังหวัด 

รอง ประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดมีหนาท่ีชวยประธานสภาองคการบริหาร
สวน จังหวัดปฏิบัติการตามหนาท่ีและกระทํากจิการตามท่ีประธานสภาองคการบริหาร สวนจังหวดั
มอบหมาย 

ใน กรณีท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวดัไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัต ิหนาท่ี
ได ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวดัคนท่ีหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทน และในกรณีท่ี



ประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดและรองประธานสภาองคการ บริหารสวนจังหวดัคนท่ีหนึ่งไม
อยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดคนท่ีสองปฏิบัติหนาท่ี
แทน 

 
มาตรา ๒๑ เมื่อ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวดัและรองประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด ท้ังสองคนไมอยูในท่ีประชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัเลือกกันข้ึน
เองเปนประธานในท่ีประชุม สําหรับการประชุมคราวนั้น 

 
มาตรา ๒๒ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 
ผู วาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาประชุม 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดคร้ังแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการ เลือกตั้งสมาชกิสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด 

วันเร่ิมสมยัประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
สมัย ประชุมสามัญใหมีกําหนดส่ีสิบหาวัน แตถามกีรณีจาํเปน ใหประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดส่ังขยายสมัยประชมุสามัญออกไปอีกได ตามความจําเปนคร้ังละไมเกินสิบหาวัน 
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาส่ีสิบหาวนัจะกระทํามไิด 
กรณี ท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวดัไมอาจจัดใหมีการประชุมคร้ังแรกไดตาม

กําหนด เวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดได 
ผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีใหมีคําส่ังยุบสภาองคการบริหารสวน จังหวดั 

 
มาตรา ๒๓  การประชุมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ใหท่ีประชุมเลือกประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
มาตรา ๒๔ ภาย ใตบังคับมาตรา ๒๒ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดเปน

ผูเรียกประชมุสภาองคการบริหาร สวนจงัหวัดตามสมัยประชุมและเปนผูเปดและปดการประชุม 
ใน กรณีท่ีไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวดัหรือประธานสภาองคการ

บริหาร สวนจังหวดัไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปด
และปดการประชมุ 

 
มาตรา ๒๕ เมื่อ เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด

ประธานสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดอาจเรียกประชมุสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดเปนสมยั 
วิสามัญกไ็ด หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวดั หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยู อาจทําคํารองยื่น
ตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอใหเปดการประชุม สมัยวิสามัญได 

วรรคสอง (ยกเลิก) 



ใน กรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ทําคํารองขอใหเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดัสมัยวิสามัญ ใหประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเรียกประชมุสภาองคการบริหารสวน จังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีได
รับคํารอง 

การ ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญใหมีกําหนดเจ็ดวัน แตถาจะ
ขยายเวลาออกไปอีกตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวน จังหวัดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชกิสภาองคการบริหาร สวนจงัหวัดเทาท่ีมีอยู และใหขยายออกไป
ไดอกีไมเกินเจ็ดวัน 

 
มาตรา ๒๖ ขอบังคับการประชมุสภาองคการบริหารสวนจังหวดัใหเปนไปตามระเบียบ

ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
มาตรา ๒๗ การ ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคราว ตองมีสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ จํานวนสมาชกิสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเทาท่ีมีอยูจงึจะเปนองคประชุม 

 
มาตรา ๒๘ การลงมตวิินจิฉยัขอปรึกษานั้นใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตท่ีมี

บัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตนิี ้
สมาชิก สภาองคการบริหารสวนจงัหวัดคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถามี

คะแนน เสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๒๙ การ ปรึกษาหารือในสภาองคการบริหารสวนจังหวดัตองเปนกจิการ

เกี่ยวกับอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวดันัน้โดยเฉพาะ หามปรึกษาหารือในเร่ือง
นอกเหนืออํานาจหนาท่ี 

 
มาตรา ๓๐ การ ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดัยอมเปนการเปดเผยตาม

ลักษณะท่ีจะได กําหนดไวในระเบียบขอบังคับการประชมุสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด แตการประชุม
ลับยอมมไีดเมื่อนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดรองขอ หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
รวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัซึ่งมาประชุม
รองขอ 

 
มาตรา ๓๑ ใน ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดั สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหาร สวนจังหวดัหรือรองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดในเร่ืองใดอันเกีย่วกับงาน ในหนาท่ีได แตนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด หรือรองนายก



องคการบริหารสวนจังหวัดมีสิทธิท่ีจะไมตอบ เมื่อเห็นวาเร่ืองนั้นยงัไมควรเปดเผยเพราะเกีย่วกับความ
ปลอดภัยหรือ ประโยชนสําคัญขององคการบริหารสวนจงัหวัด 

 
มาตรา ๓๒ สมาชิก สภาองคการบริหารสวนจงัหวัดอาจเสนอขอสอบถามตอ

ประธานสภาองคการบริหารสวน จังหวดัใหผูวาราชการจังหวัดชีแ้จงขอเท็จจริงใดๆ อันเกีย่วกับอํานาจ
หนาท่ีของราชการสวนภูมิภาคและใหหัวหนาหนวยงานราชการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินซึ่งมาปฏิบัติหนาท่ีในเขต จังหวดัชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ อันเกีย่วกับงานในหนาท่ีได ท้ังนี ้
ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการดังกลาวชี้แจงดวยวาจา หรือเปนหนังสือตอ
ประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดภายในเวลาอันสมควรก ็ได 

ผู วาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการยอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบคําถาม เมื่อ
เห็นวาขอเท็จจริงนัน้เปนเร่ืองท่ีเกีย่วกับความมั่นคงของชาติหรือ เกี่ยวกับนโยบายของการบริหาร
ราชการสวนกลางท่ียงัไมสมควรเปดเผย 

 
มาตรา ๓๓ สภา องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด เปนคณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลซึ่งมไิดเปนสมาชกิสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดรวม เปนคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือกระทํากจิการหรือพิจารณาสอบสวนเร่ืองใดๆ อันอยูใน
วงงานของสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดแลวรายงานตอสภาองคการ บริหารสวนจังหวดั แตท้ังนี้
กิจการหรือการสอบสวนดังกลาวตองมิใชเปนเร่ืองท่ีสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจงัหวัดเสนอ
ขอสอบถามตอประธานสภาองคการบริหารสวน จังหวดัตามมาตรา ๓๒ 

ให สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตัง้คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหาร
สวน จังหวัดชุดหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ีใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัตชิั่วคราวตาม มาตรา ๕๗ 

 
มาตรา ๓๔ การ ประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และ

คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๓ ตองมีกรรมการมาประชมุ
ไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ระเบียบการประชมุคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหใชระเบียบขอบังคับการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



หมวด ๓ 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

                    
  

มาตรา ๓๕ ให องคการบริหารสวนจังหวัดมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่ง
ซึ่งมาจาก การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอง ถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

  
มาตรา ๓๕/๑ บุคคล ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ตองม ีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาทอง ถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน และตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนีด้วย 

(๑) มีอายไุมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตัง้ 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา

จังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกจิการท่ีกระทํา กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้ง 

  
มาตรา ๓๕/๒ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดดาํรงตําแหนงนับตั้งแตวันเลอืกตัง้

และมีระยะการดํารงตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันเลอืกตั้ง 
  
มาตรา ๓๕/๓ นายก องคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตัง้รองนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดมอบหมายไดตาม เกณฑ ดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวดัมีสมาชกิสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด 
ส่ีสิบแปดคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกนิส่ีคน 

(๒) ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวดัมีสมาชกิสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด 
สามสิบหกคนหรือส่ีสิบสองคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสามคน 

(๓) ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด 
ยี่สิบส่ีคนหรือสามสิบคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกนิสองคน 

นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดอาจแตงตั้งเลขานกุารนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด และท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึง่มิใชสมาชกิสภาองคการบริหาร สวนจงัหวัด
ไดจํานวนรวมกนัไมเกนิหาคน 



รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดตองมคีุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๓๕/๑ 

  
มาตรา ๓๕/๔ กอน นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดเขารับหนาท่ี ใหประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน จังหวัดเพ่ือใหนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหาร สวนจังหวัดโดยไมมีการลงมต ิท้ังนี ้ภายในสามสิบวัน
นับแตวันประกาศผลการเลือกตัง้นายกองคการบริหารสวนจงัหวัด 

กรณี ท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรอง
ประธานสภา องคการบริหารสวนจังหวดัหรือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดถูกยุบตามมาตรา ๒๒ 
วรรคหก หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเปนเรงดวนซึง่ปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอ ประโยชนสําคญัของ
ราชการหรือราษฎร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะดําเนินการไปพลางกอนเทาท่ีจําเปนกไ็ดเมื่อ 
ไดมกีารเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดแลว ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เรียกประชมุสภาองคการบริหารสวน จังหวัดเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแถลงนโยบายโดย
ไมมกีารลงมติภาย ในสิบหาวันนับแตวันท่ีมกีารเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

การ ประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดใหกระทําโดย
เปดเผย โดยนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดตองจดัทํานโยบายเปนลายลักษณอกัษรแจกให สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวดัทุกคนท่ีมาประชุมดวย 

หาก นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหาร
สวน จังหวัดได ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํานโยบายแจง เปน
หนังสือสงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจงคําส่ังทาง
ปกครองเปนหนงัสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัต ิราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณี
เชนนี้ใหถือวานายกองคการบริหารสวนจงัหวัดไดแถลงนโยบายตอสภา องคการบริหารสวนจังหวัดแลว 

ใหนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดเปนประจาํทุกป 

คํา แถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนจังหวัดดวย 

  
มาตรา ๓๕/๕ นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดมอีํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) แตงตัง้และถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด เลขานุการนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔) วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย 
(๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนจงัหวัด 



(๖) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีบัญญัตไิวในพระราชบัญญัตนิี้และกฎหมายอื่น 
  
มาตรา ๓๖ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวดั 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๑ 
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๔/๓ (๑) หรือ (๒) 
(๖) รัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๔/๓ (๓) มาตรา ๕๕ วรรคหา หรือ

มาตรา ๗๙ 
(๗) ถูกจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคกุ 
(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจงัหวัดมจีํานวนไมนอยกวา 

สามในส่ีของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นวานายกองคการ บริหารสวนจังหวัดไม
สมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง เพ่ือถอดถอนสมาชกิสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อ มีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดส้ินสุดลงตาม (๔) 
หรือ (๕) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินจิฉยัโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวดัใหเปน
ท่ีสุด 

ใน ระหวางท่ีไมมีนายกองคการบริหารสวนจังหวดั ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั
ปฏิบัติหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวน จังหวัดเทาท่ีจําเปนไดเปนการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด 

  
มาตรา ๓๗ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดพนจากตําแหนง 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดมคีําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๑ 
(๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๔/๓ 
(๗) ถูกจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคกุ 
(๘) รัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗๙ 
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดโดยอนโุลม 
  



มาตรา ๓๗/๑ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และท่ีปรึกษานายก
องคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตาํแหนง เม่ือ 

(๑) นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดพนจากตําแหนง 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดมคีําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๔/๓ 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
ให นําความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใชบังคับกับกรณีเลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจงัหวัดโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๓๘ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๓๙ ให นายกองคการบริหารสวนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร

ราชการของ องคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง
องคการบริหารสวนจังหวัด 

ให มีปลัดองคการบริหารสวนจังหวดัคนหนึง่ เปนผูบังคบับัญชาขาราชการและลูกจาง
องคการบริหารสวนจังหวัด รองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรับผิดชอบควบคมุดูแล
ราชการประจําขององคการบริหารสวนจังหวดัใหเปนไป ตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีมี
กฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวน จงัหวัดมอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจงัหวัด ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การนั้น 

  
มาตรา ๓๙/๑ อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย 
ใน กรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดไมอาจปฏิบัตหินาท่ีได ใหรองนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดตามลําดับท่ีนายกองคการบริหารสวน จังหวัดจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมี
รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหปลัดองคการบริหารสวนจงัหวัด
เปนผูรักษาราชการแทน 

ใน กรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด แตงตั้งใหนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ี อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทํา
หนาท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดยีวกับนายก องคการบริหารสวนจงัหวัดในระหวางรักษา
ราชการแทนดวย 

อํานาจ ในการส่ัง การอนุญาต การอนุมตั ิหรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดจะพึงปฏิบัติหรือ ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือ



คําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําส่ัง
นั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น ไมไดกําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด
เปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกไ็ด แตถามอบใหปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัดหรือรองปลัดองคการบริหารสวน จังหวัดปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําส่ังและประกาศให
ประชาชนทราบ 

การ ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวดัตามวรรคส่ีตองกระทําภายใต
การ กํากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดไว 

  
มาตรา ๔๐ ให นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวดัแตงตัง้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติได 

เมื่อ ผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับ
แต วันท่ีมีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา ๔๑ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๒ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๓ เพ่ือ ประโยชนแกกจิการขององคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดอาจขอยืมตวัขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกจิ หรือราชการสวนทองถ่ินอื่นมาชวยปฏิบัติราชการชั่วคราวโดยมีกําหนดเวลาได โดยเสนอ
เร่ืองตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาทําความตกลงกบัหนวยงานตนสังกัดของผูนั้นกอน และเมื่อ
หมดความจําเปนแลวใหรีบสงตวัผูนั้นคืนตนสังกัด 

ใหถือวาผูซึ่งมาชวยราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมอีํานาจหนาท่ีเสมือน เปน
ขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมขาดจาก สถานภาพเดิมและคงไดรับ
เงินเดือนทางตนสังกดัเดิม 

  
มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดและขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา ๔๔/๑ นายก องคการบริหารสวนจังหวดั รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

หรือผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดั



และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของตนตอท่ีประชมุ แตไม
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
มาตรา ๔๔/๒ สมาชิก สภาองคการบริหารสวนจังหวดัจาํนวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม

ของจํานวนสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวดัท้ังหมดเทาท่ีมีอยู มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมสภาองคการบริหาร สวนจังหวัด เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน ปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดโดยไมมกีารลงมต ิ

ญัตต ิตามวรรคหนึง่ ใหยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวดั และให
ประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดกําหนดวนัสําหรับการอภิปรายท่ัวไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวัน
และไมชากวาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับญัตต ิแลวแจงใหนายกองคการบริหารสวนจังหวดัทราบ 

การขอเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรานี ้จะทําไดคร้ังเดยีวในสมัยประชุมสามัญสมยัหนึ่ง 
  
มาตรา ๔๔/๓ นายก องคการบริหารสวนจังหวดั รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวดั และท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวดั ตองไม
กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกจิ เวนแตตําแหนงท่ีดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกจิ นอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ ปฏิบัตกิับบุคคลในธุรกิจ
การงานตามปกต ิ

(๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคการบริหาร สวน
จังหวัดนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคการบริหารสวน จังหวัดนั้นหรือท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดนัน้จะกระทํา 

บท บัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งไดรับ เบ้ียหวัด 
บําเหน็จบํานาญ เงินปพระบรมวงศานวุงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดยีวกันและมิใหใชบังคับกับกรณีท่ี
บุคคลดังกลาว ตามวรรคหนึ่งรับเงนิตอบแทนคาเบ้ียประชุมหรือเงินอืน่ใด เนื่องจากการดํารงตําแหนง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดหรือสภา
ทองถ่ินอื่น หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 

  
 
 
 
 

 



หมวด ๔ 
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

                    
  

มาตรา ๔๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดาํเนินกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี ้

(๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวดั และประสานการจดัทําแผนพัฒนา

จังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๔) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการสวน

ทองถ่ินอื่น 
(๕) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตาํบลและราชการสวนทองถ่ิน

อื่น 
(๖) อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
(๗ ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
(๘) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินอื่นท่ีอยูในเขต

องคการบริหาร สวนจังหวัด และกจิการนัน้เปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอื่นรวมกันดําเนินการ
หรือ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๙) จัดทํากจิการอื่นใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให
เปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจงัหวัด 

บรรดา อํานาจหนาท่ีใดซึง่เปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคอาจ
มอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ท้ังนี ้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๔๕/๑ การ ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ตอง

เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีด ีและใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน จังหวดั การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซือ้จดัจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี ้ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

  



มาตรา ๔๖ องคการ บริหารสวนจังหวดัอาจจัดทํากจิการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของ
ราชการสวนทองถ่ินอืน่หรือองคการบริหารสวนจังหวัด อื่นท่ีอยูนอกเขตจังหวัดได เมื่อไดรับความ
ยินยอมจากราชการสวนทองถ่ินอืน่หรือองคการบริหารสวน จังหวดัอื่นท่ีเกีย่วของ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๔๗ กิจการ ใดเปนกิจการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดพึงจัดทําตามอํานาจ

หนาท่ี ถาองคการบริหารสวนจงัหวัดไมจัดทํา รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมคีําส่ัง
ใหราชการสวนกลางหรือ ราชการสวนภูมิภาคจดัทํากิจการนั้นได 

ใน กรณีท่ีราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการตามวรรคหนึ่งใหคดิ 
คาใชจายและคาภาระตางๆ ตามความเปนจริงไดตามอตัราและระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

  
มาตรา ๔๘ องคการ บริหารสวนจังหวดัอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอืน่ โดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัต ิ
  
มาตรา ๔๙ องคการ บริหารสวนจังหวดัอาจมอบใหเอกชนกระทํากจิการซึ่งอยูใน

อํานาจหนาท่ีของ องคการบริหารสวนจังหวดัและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการหรือคาตอบแทนท่ี
เกี่ยวของแทนองคการบริหารสวนจังหวัดได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด และผูวาราชการจงัหวัดเสียกอน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการใหกระทํากจิการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไมได 
  
มาตรา ๕๐ การ ดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีลักษณะเปนการ

พาณิชยอาจทําได โดยการตราเปนขอบัญญัติ ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  
มาตรา ๕๑ ขอบัญญัติจะตราข้ึนไดในกรณี ดังตอไปนี ้
(๑) เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี ้
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวดัตราขอบัญญัติ หรือใหมี

อํานาจตราขอบัญญัต ิ
(๓) การดําเนินการพาณิชยขององคการบริหารสวนจงัหวัดตามมาตรา ๕๐ 
ใน ขอบัญญัติจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัตไิวดวยกไ็ด แตหามมิใหกําหนดโทษ

จําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัตไิวเปนอยางอื่น 
  



มาตรา ๕๒ ราง ขอบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดั หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
ตามกฎหมายเกีย่ว กับการเขาชื่อใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ิน 

การเสนอรางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะตองมคีํารับรองของนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด 

  
มาตรา ๕๓ ภาย ในเจ็ดวันนับแตวนัท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวดัไดมีมติเห็นชอบ

ดวยกับ รางขอบัญญัติใด ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นใหผูวาราชการ 
จังหวัดพิจารณา 

ผู วาราชการจังหวัดตองพิจารณารางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคนื 
ประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดภายในสิบหาวนันับแตวันท่ีไดรับรางขอ บัญญัตินั้น ถาผูวา
ราชการจังหวัดไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวดัเห็นชอบ
ดวยกับรางขอบัญญัตนิั้น 

ใน กรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสงนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจงัหวัดไมเห็นชอบ
ดวยใหสงรางขอบัญญัตินั้นพรอมดวย เหตุผลไปยังสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือพิจารณาใหม ถา
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติยนืยันตามรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนน เสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมด เทาท่ีมีอยู ใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นใหนายกองคการ บริหารสวนจังหวัดลงนามใชบังคับเปน
ขอบัญญัติและแจงใหผูวาราชการ จังหวดัทราบตอไป แตถาสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดไมยนืยนั
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีได รับรางขอบัญญัติหรือยนืยันรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงนอยกวา
สองใน สาม ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป 

  
มาตรา ๕๔ เมื่อ สภาองคการบริหารสวนจังหวดัไดพิจารณาและเห็นชอบดวยกับราง

ขอบัญญัติใด ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นไปยงันายก องคการ
บริหารสวนจังหวัดเพ่ือลงนามแลวสงไปยังผูวาราชการจงัหวัดเพ่ือ พิจารณาภายในเจ็ดวนันับแตวันท่ี
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหความเห็นชอบ 

ใน กรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดไมเห็นดวยกบัรางขอบัญญัติท่ีไดรับ ความ
เห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดแลว ใหสงรางขอบัญญัตินั้นไปยังผูวาราชการจังหวัดภายใน
กําหนดเวลาตามวรรค หนึ่งเพ่ือใหผูวาราชการจังหวดัวนิิจฉยั ชี้ขาด ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นดวยกับ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหสงราง ขอบัญญัตินั้นใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และให
นายกองคการบริหารสวนจังหวดัลงนามภายในเจ็ดวันนบัแตวันท่ีไดรับคืน มาถานายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดไมลงนามภายในกําหนดเวลาดงักลาว ใหผูวาราชการจังหวัดลงนามและประกาศใชบังคับ
ตอไป 

ถา ผูวาราชการจงัหวัดไมเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสงราง
ขอบัญญัติคืนไปยังสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และใหสภาองคการบริหารสวนจังหวดัพิจารณาใหม



ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี ไดรับรางขอบัญญัติคนืมา ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวดัยงัยืนยันให
ความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไม นอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชกิสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเทาท่ีมีอยู ใหดําเนินการประกาศรางขอบัญญัตินัน้ใชบังคับตอไป 

  
มาตรา ๕๕ ใน กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

งบ ประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิ ใหผูวาราชการจังหวดัตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหา คนเพ่ือพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง 
โดยแกไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสําคัญในรางขอบัญญัตินั้น ท้ังนี ้ใหยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเกีย่วของ ตลอดจนประโยชนของทองถ่ินและประชาชนเปนสําคัญ 

คณะ กรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชกิสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด
ซึ่งสภาองคการบริหารสวน จังหวัดเสนอจํานวนเจด็คน และบุคคลซึง่เปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งนายก องคการบริหารสวนจังหวัดเสนอจํานวนเจ็ดคน โดยใหตั้งภายใน
เจ็ดวนันับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมตไิมรับ หลักการ และใหกรรมการท้ังสิบส่ีคน
รวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึง่มไิดเปนนายก องคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจงัหวัด 
และมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธาน กรรมการดงักลาว
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีกรรมการครบจํานวนสิบส่ีคน 

ใน กรณีท่ีไมสามารถเสนอบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีเปนกรรมการหรือประธานกรรมการได 
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีได ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมไิดเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด เลขานกุารนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวน
จังหวัด และมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดทําหนาท่ีกรรมการหรือประธาน กรรมการ
ดังกลาวใหครบตามจํานวน 

ให คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณารางขอบัญญัตใิหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับ 
ตั้งแตวันท่ีไดตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด ในกรณีท่ี
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให ประธานกรรมการรวบรวม
ผลการพิจารณาแลววินจิฉยัชี้ขาดโดยเร็ว แลวรายงานตอผูวาราชการจงัหวัด 

ให ผูวาราชการจังหวัดสงรางขอบัญญัติท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการหรือ 
ประธานกรรมการในวรรคส่ีใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยเร็ว แลวใหนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดเสนอรางขอบัญญัติดังกลาวตอสภา องคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๕๒ ภายในเจ็ด
วันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัตจิากผูวาราชการจังหวดั หากนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดไมเสนอ
รางขอบัญญัตินั้นตอสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดภายในเวลาท่ีกําหนด ใหผูวาราชการจังหวัด
รายงานตอรัฐมนตรีเพ่ือส่ังใหนายกองคการบริหารสวน จังหวัดพนจากตําแหนง 

  
มาตรา ๕๕/๑ ให สภาองคการบริหารสวนจังหวดัพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายตามมาตรา ๕๕ วรรคหา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัตจิาก



นายกองคการ บริหารสวนจังหวัด หากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดหรือมีมตไิม เห็นชอบใหตราขอบัญญัตินัน้ ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป และใหใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายในปงบประมาณปท่ีแลวไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอ
รัฐมนตรีมคีําส่ังยุบสภาองคการ บริหารสวนจังหวัด 

ใน การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาองคการบริหารสวนจงัหวดั 
การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทําดวยประการใดๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออม ในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได 

  
มาตรา ๕๖ ขอบัญญัติใหใชบังคับไดในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีไมขัด

หรือแยงกับขอบัญญัติทองถ่ินอืน่ในเขตจงัหวัดนัน้ 
ให องคการบริหารสวนจังหวัดปดประกาศขอบัญญัติท่ีประกาศใชบังคับแลวไว ณ ท่ีทํา

การองคการบริหารสวนจังหวดัโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได 
  
มาตรา ๕๗ ใน กรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดให

ทันทวงทีมิได นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดอาจออกขอบัญญัติชั่วคราวท่ีมิใชขอบัญญัติงบ ประมาณ
รายจายประจําปหรือขอบัญญัตงิบประมาณรายจายเพ่ิมเติมไดเมื่อไดรับ ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทํา
การองคการบริหารสวนจังหวดัแลวใหใชบังคับได 

ใน การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคราวตอไป ใหนําขอบัญญัติชั่วคราวนั้น
เสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือ อนุมัต ิและเมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอนุมตัิแลว 
ใหใชขอบัญญัติชั่วคราวนัน้เปนขอบัญญัตติอไป แตถาสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดไมอนมุัต ิให
ขอบัญญัติชั่วคราวนั้นเปนอนัตกไป แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกจิการท่ีไดเปนไปในระหวางท่ีใช
ขอบัญญัต ิชั่วคราวนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หมวด ๕ 
การงบประมาณและการคลัง 

                    
  

มาตรา ๕๘ งบ ประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวดัใหทําเปนขอบัญญัต ิ
ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายในปงบประมาณท่ีแลวนั้นไปพลางกอน 

งบประมาณรายจายจะมไีดเฉพาะในเร่ือง ดังตอไปนี ้
(๑) กิจการท่ีระบุไวในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ 
(๒) กิจการอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
  
มาตรา ๕๙ ถา ในปใดจํานวนเงนิท่ีไดอนุมัตไิวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบ ประมาณไมพอสําหรับการใชจายประจําป หรือมีความจําเปนท่ีจะตองตั้งงบประมาณ
รายจายข้ึนใหมในระหวางป ใหทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

  
มาตรา ๖๐ ภาษี บํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและ

ผลประโยชนอืน่อันเกิดจากการฆาสัตว ในพ้ืนท่ีเขตจังหวดัท่ีอยูนอกเขตราชการสวนทองถ่ินอืน่ให
องคการบริหาร สวนจังหวัดจัดเก็บเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมายวาดวย การ
นั้น และใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรใหสภาตําบลตามระเบียบท่ีกระทรวง มหาดไทยกําหนด 

  
มาตรา ๖๑ ภาษ ีและคาธรรมเนยีมรถยนตและลอเล่ือนท่ีจัดเก็บไดในจังหวัดใด ให

จัดสรรใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการ นั้น 
  
มาตรา ๖๒ ภาษ ีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จดัเก็บไดในจังหวัดใด ให

สงมอบใหองคการบริหารสวนจังหวดัรอยละหาของภาษีท่ีจัดเก็บได 
  
มาตรา ๖๓ คา ภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียมตาม

กฎหมายวาดวยปโตรเลียม ท่ีไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัดใด ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กําหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา ๖๔ องคการบริหารสวนจงัหวัดมอีํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองคการ

บริหารสวนจังหวัดจากการคาในเขตจังหวัด ดังตอไปนี ้



(๑) น้ํามันเบนซินและน้ํามันท่ีคลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันท่ีคลายกัน หรือกาซ
ปโตรเลียมท่ีใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต โดยจัดเก็บเพ่ิมข้ึนไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน 
และกิโลกรัมละไมเกินสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 

(๒) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพ่ิมข้ึนไดไมเกนิมวนละสิบสตางค 
ราคาจําหนายท่ีเพ่ิมข้ึนตามวรรคหนึ่ง ไมถือวาเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวย

การกําหนดราคาสินคาและปองกันการผกูขาด 
  
มาตรา ๖๕ องคการ บริหารสวนจังหวัดมอีํานาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนยีม

บํารุงองคการ บริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมตามหลักเกณฑ 
วิธีการและอตัราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๖๖ องคการ บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและ

คาธรรมเนียม เพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
ทุกประเภทสําหรับในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีอยูนอกเขตราชการสวนทองถ่ิน อื่น ดงัตอไปนี ้

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
ในการเสียภาษอีากรตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหปดท้ิง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนยีมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนยีมตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 
  
มาตรา ๖๗ องคการ บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม 

โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ิมข้ึนจากอัตราท่ีเรียกเก็บตาม ประมวลรัษฎากรสําหรับใน
พ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีอยูนอกเขตราชการสวนทองถ่ิน อื่น ดงัตอไปนี ้

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนย ให
องคการบริหารสวนจังหวัดเก็บในอตัรารอยละศูนย 

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอื่น ใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดเก็บหนึง่ในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมท่ี เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีเก็บเพ่ิมข้ึนตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวล
รัษฎากร 

  
มาตรา ๖๘ กิจการ ใดท่ีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลเปนผูดําเนินการ ถากิจการนั้นอยู

ในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดท่ีอยูนอกเขตราชการสวนทองถ่ินอื่น ใหองคการบริหารสวนจงัหวัดเปนพนักงาน
เจาหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมายนัน้ และบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับเนื่องใน
กิจการเชนวานั้นใหถือเปนรายไดขององคการบริหารสวน จังหวัด 



  
มาตรา ๖๙ องคการ บริหารสวนจังหวัดอาจออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บคาธรรมเนยีมใดๆ 

จากผูซึ่งใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะท่ีองคการบริหารสวน จังหวัดจัดใหมีข้ึนได ท้ังนี ้
ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  
มาตรา ๗๐ ใน การจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนยีมตามพระราชบัญญัตินี ้ใหนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวดั ปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั และ
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจและหนาท่ีปฏิบัติการตาม
กฎหมาย เวนแตกฎหมายวาดวยการนั้นจะไดบัญญัตไิวเปนอยางอืน่ 

ใน การบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวดัหรือ
หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวน จังหวัดมีอํานาจส่ังยึดและส่ังขายทอดตลาดทรัพยสินของผู
ตองรับผิดชอบเสีย ภาษีอากรไดโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยดึหรือมีคําส่ัง ท้ังนี ้เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากนายกองคการบริหารสวนจังหวดัแลว 

วิธีการยดึและการขายทอดตลาดทรัพยสินดงักลาวในวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม 

เงิน ท่ีไดจากการขายทอดตลาด เมื่อหักคาธรรมเนยีมและคาใชจายในการยึดและขาย
ทอดตลาดและเงินภาษีอากร คางชําระแลว ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 

  
มาตรา ๗๑ องคการ บริหารสวนจังหวัดจะมอบใหสวนราชการ ราชการสวนทองถ่ินอื่น

เรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนยีม คาใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอื่นใดเพ่ือองคการบริหารสวน
จังหวัดก็ได ท้ังนี ้โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการและอตัราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ราชการ สวนทองถ่ินอื่นจะมอบใหองคการบริหารสวนจงัหวัดจดัเก็บภาษีอากร 
คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทนหรือรายไดอื่นใดเพ่ือราชการสวนทองถ่ินอืน่กไ็ด ท้ังนี ้โดยให
คิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

องคการ บริหารสวนจังหวัดจะมอบหมายใหเอกชนดําเนนิการตามวรรคหนึ่งยกเวน
การเรียก เก็บภาษีอากรก็ได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา ๗๒ ทุกปงบประมาณ ใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดเปน

เงินอุดหนุน 
  
มาตรา ๗๓ องคการบริหารสวนจังหวดัอาจมีรายได ดงัตอไปนี ้
(๑) ภาษีอากรตามท่ีมกีฎหมายบัญญัตไิว 
(๒) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีมกีฎหมายบัญญัติไว 
(๓) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนจงัหวัด 



(๔) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนจงัหวัด 
(๕) รายไดจากการพาณิชยขององคการบริหารสวนจงัหวัด 
(๖) พันธบัตรหรือเงินกูตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว 
(๗) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ ซึง่ไดรับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรี 
(๘) เงินอุดหนุนหรือรายไดอื่นตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๙) เงินและทรัพยสินอยางอืน่ท่ีมีผูอุทิศให 
(๑๐) รายไดอื่นตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวดั 
  
มาตรา ๗๔ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายจาย ดงัตอไปนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) เงินตอบแทนอืน่ๆ  
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสด ุ
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาท่ีดิน ส่ิงกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจายอื่นใดตามท่ีมีขอผกูพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
  
มาตรา ๗๕ เงิน เดือนและคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดั นายก

องคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวดั เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวดั และกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวดั ให
เปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  
มาตรา ๗๖ การ คลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจดัหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสิน การดําเนินกิจการการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและ การจดั
จาง และการใหไดรับสวัสดิการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตาม ระเบียบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ใน การออกระเบียบตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงความเปนอิสระ ความคลองตวัและความ
มีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวน จังหวัดดวย 
  
 



หมวด ๖ 
การกํากับดูแล 

                    
  

มาตรา ๗๗ ผู วาราชการจงัหวัดมอีํานาจกํากับดแูลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวน จังหวดัใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับของทางราชการ เพ่ือการนี้ใหผูวา
ราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริงหรือส่ังให องคการบริหารสวนจังหวัดชี้แจงแสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับการปฏิบัติราชการ ขององคการบริหารสวนจงัหวัดได 

ใน กรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวานายกองคการบริหารสวนจังหวดัหรือรองนายก 
องคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัตกิารในทางท่ีอาจนํามาซึ่งความเสียหายแกองคการบริหารสวน
จังหวัด หรือกระทําการฝาฝนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ ผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจยับยัง้การปฏิบัตกิารดังกลาวไวเปนการชั่วคราว ได แลวใหรายงานรัฐมนตรีภายใน
สิบหาวันนับแตวนัท่ีออกคําส่ัง 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉยัส่ังการในเร่ืองดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรายงาน
จากผูวาราชการจังหวัด 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
  
มาตรา ๗๘ ผู วาราชการจังหวัดอาจส่ังเพิกถอนมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ซึ่งมิใชขอบัญญัติไดในกรณีท่ีปรากฏวามตินั้นฝาฝนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
หรือเปนมติท่ีนอกเหนืออํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

คําส่ังเพิกถอนมติของผูวาราชการจังหวดัตามวรรคหนึ่งตองแสดงเหตุผลของการเพิก 
ถอนมตินั้น และตองกระทําภายในสามสิบวนันับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดมีมต ิ

ใน กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยังยืนยันมติเดมิดวยคะแนนเสียงไมนอย กวา
สองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดเทาท่ีมีอยู ใหผูวาราชการจังหวัดรายงาน
การยืนยันมติดังกลาวและเหตุผลของการเพิกถอน มติของผูวาราชการจังหวัดตอรัฐมนตรีภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดมมีตยิืนยนัมติเดิม 

ใหรัฐมนตรีวินจิฉยัส่ังการในเร่ืองดงักลาวภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรายงาน
จากผูวาราชการจังหวัด 

  
มาตรา ๗๙ ใน กรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด 
ละเลยไมปฏิบัตกิารตามอํานาจหนาท่ีหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอาํนาจหนาท่ี หรือประพฤติตนฝา
ฝนตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูวาราชการจังหวัดจะดําเนินการสอบสวนก็ได 

ถา หากผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการ



บริหารสวนจังหวดั มีพฤติการณเชนนัน้จริง ใหผูวาราชการจังหวดัเสนอใหรัฐมนตรีใชดุลพินิจส่ังให
นายกองคการบริหารสวนจงัหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด พนจากตําแหนง คําส่ังของรัฐมนตรีให
เปนท่ีสุด 

  
มาตรา ๘๐ เพ่ือ คุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือ
ยุบสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดกไ็ด 

เมื่อ มีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้รัฐมนตรีมี
อํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดและใหแสดงเหตุผลไวในคํา ส่ังดวย 

วรรคสาม (ยกเลิก) 
  

บทเฉพาะกาล 
                    

  
มาตรา ๘๑ ให องคการบริหารสวนจังหวดัท่ีมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศใน

ราช กิจจานุเบกษาเปนองคการบริหารสวนจงัหวัดตามพระราชบัญญัตินี ้
  
มาตรา ๘๒ ใหสภาจังหวัดท่ีมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตนิี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดตามพระราชบัญญัตนิี ้
ให สมาชิกสภาจังหวดัซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะครบส่ีป นับแตวันเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ภาย ในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูวาราชการจังหวัดจัดให
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
คนหนึ่งเปนนายกองคการ บริหารสวนจังหวัด 

ในระหวางท่ียังไมมนีายกองคการบริหารสวนจงัหวัดตามวรรคสาม ใหผูวาราชการ
จังหวัดทําหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดไปพลางกอน 

  
มาตรา ๘๓ ให โอนบรรดากจิการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณขององคการ

บริหารสวนจังหวัดท่ีมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัต ินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตามพระราช บัญญัตินี ้

  



มาตรา ๘๔ ให บรรดาขาราชการสวนจังหวัดและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวดั
ซึ่งมีอยู ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนขาราชการองคการ บริหารสวน
จังหวัดและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวดัตามพระราชบัญญัต ินี้ แลวแตกรณี 

  
มาตรา ๘๕ ให บรรดาขอบัญญัติจงัหวัด กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ คําส่ัง และประกาศ

ท่ีออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจงัหวัด หรือกฎหมายอืน่ท่ีใชบังคับอยูในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจา นุเบกษาคงใชบังคับตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ
นี้จนกวาจะ มีการออกขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ คําส่ัง และประกาศตามพระราชบัญญัตินี ้

  
มาตรา ๘๖ ให ก.จ. อ.ก.จ. วิสามัญ และ อ.ก.จ. จงัหวัด ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีอยูในวนัท่ี

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดมีการตราพระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา ๔๒ ใชบังคับ ท้ังนี้ ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ 

  
มาตรา ๘๗ ใน วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จงัหวัดใดยังมีสภาตําบลอยู ให

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีและ
ทรัพยสินสวนจังหวัดและการคลังยังคงใช บังคับไดตอไปในเขตสภาตําบลสําหรับจังหวัดนั้นเทาท่ีไมขัด
หรือแยงกับบท บัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

  
มาตรา ๘๘ ใน ระหวางท่ีองคการบริหารสวนจังหวดัยังมิไดมอบใหสวนราชการท่ีทํา

หนาท่ี จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนยีมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ใหสวนราชการดังกลาวเรียก
เก็บภาษีอากรคาธรรมเนยีมเพ่ือองคการบริหารสวน จังหวัดเพ่ิมข้ึนอีกเทากับอตัราตามมาตรา ๖๖ และ
มาตรา ๖๗ 

การ เรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนยีมของสวนราชการตามมาตรานี ้ใหถือวาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดมอบใหสวนราชการดังกลาวเรียกเก็บ เพ่ือองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา 
๖๖ และมาตรา ๖๗ 

  
มาตรา ๘๙ ใน ระหวางท่ียังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวน จังหวดัตามพระราชบัญญัตนิี ้ใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาจังหวัดมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

  
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตรี 
 
 



 
 
 
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิบับนี้ คือ โดยท่ีองคการบริหารสวนจงัหวัดท่ี
จัดตัง้ข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการสวนจังหวดั พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนองคกรปกครอง
ทองถ่ินท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดท่ีอยูนอกเขต สุขาภิบาลและเทศบาล เมื่อไดมีพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกใชบังคับเพ่ือกระจายอํานาจการปกครองใหแก
องคการบริหารสวนตําบล ในการนี้สมควรปรับปรุงบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
จังหวัดให สอดคลองกันและปรับปรุงโครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวดัใหเหมาะสมยิ่ง ข้ึน จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
  
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยไดกําหนดหลักการในการจดัระเบียบการ ปกครองสวนทองถ่ินข้ึนใหม เพ่ือใหเปนไปตามหลักแหง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคการ
บริหารสวนจังหวัดในสวนของการส้ินสุด สมาชิกภาพของสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดและการพน
จากตําแหนงของประธานและ รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกและรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด การยุบสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด รวมท้ังอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญดังกลาว จงึจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
  
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  
มาตรา ๓๒ บรรดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวน

จังหวัด และรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีการยุบสภา 

ใน กรณีตามวรรคหนึ่ง 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 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับจนกวาจะครบอายุของสภา องคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดและมกีาร เลือกตั้งท่ัวไปคร้ังแรกขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นหลังจาก
วันท่ีพระ ราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติเดมิกอนการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้ใช
บังคับ แทนในระหวางเวลาดังกลาว 

  



มาตรา ๓๓ บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ท่ีกําหนดการจาย
เงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกองคการบริหารสวน จังหวัด 
รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด ท่ีปรึกษานายก
องคการบริหารสวนจังหวัด กรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และการจายเงินคาเบ้ียประชุม
ใหแกกรรมการท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวดั แตงตั้งข้ึน ท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหใชตอไปจนกวาจะไดมีการออกระเบียบตามมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิบับนี้ คือ เนื่องจากเปนการสมควรกําหนดให
นายกองคการบริหารสวนจังหวดัมาจากการเลือก ตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบาง
มาตราตามพระราชบัญญัตอิงคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไมสอดคลองกับกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร ทองถ่ิน และไมเหมาะสมกับการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย 
และมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
  
  
  
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัดมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะ สมกับสภาวะในปจจุบัน เปนการจํากัดสิทธิของประชาชน 
ท้ังสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผูมสิีทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราช บัญญัตินี ้
  
 




