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บทน ำ 
กำรแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้เป็นไปตำม 

แผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๑. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔๒ 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๔ ได้ก าหนดให้มีกฎหมาย
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจนั้น ต่อมาจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น ซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการกระจายอ านาจ และจะส่งผลต่อการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใหม่ กฎหมายฉบับนี้ประกอบไปด้วย ๔ หมวด ๓๔ มาตรา โดยมีเนื้อหาหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้มีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะเป็น
ไตรภาคี จ านวน ๓๖ คน ประกอบด้วย 
   (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน 

   (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา       
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   (๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสองคน ผู้บริหารเทศบาลสามคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้าคน ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครและผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจั ดตั้งขึ้น 
รวมสองคน ทั้งนี้ โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 
   (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วย บุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน      
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 
  ๑.๒ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า         
ก.ก.ถ. มีหน้าที่ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
   (๑) จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ  
   (๒) ก าหนดการจัดระบบบริการสาธารณะตามอ านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
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   (๓) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส าคัญ 
   (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๕) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการส่วนกลาง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงาน
รัฐวิสาหกิจระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (๖) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม        
ความจ าเป็น 
   (๗) เสนอแนะให้มีการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ 
ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี 
  ๑.๓ ก าหนดให้มีส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับส านัก ในสังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี    
ซึ่งปัจจุบันมีข้าราชการและพนักงานราชการจ านวนทั้งสิ้น ๕๕ คน มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองและงานอ่ืนๆ       
ที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  ๑.๔. การก าหนดอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ แต่ละประเภทไว้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
   (๑) มาตรา ๑๖ อ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) มาตรา ๑๗ อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
   (๓) มาตรา ๑๘ อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
  การก าหนดโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีลักษณะเป็นโครงสร้าง ๒ ชั้น            
โดยชั้ น บน  (Upper level) คื อ  องค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งห วัด  ชั้ น ล่ าง  (lower level) คื อ  เทศบาล                       
และองค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล           
ในมาตรา ๑๖ อันได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และ         
ทางระบายน้ า การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณูปการ การส่งเสริม 
การฝึก การประกอบอาชีพ การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา           
เป็นต้น ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ก าหนดหน้าที่ไว้ในมาตรา ๑๗ ได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
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และการประสานแผนพัฒนาจังหวัด การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น           
การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน การจัดการศึกษา           
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น  
  ๑.๕ การก าหนดสัดส่วนรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบัญญัติไว้ใน          
มาตรา ๓๐ (๔) โดยก าหนดช่วงเวลาไม่เกิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็น
สัดส่วนรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบและในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้ า                
ซึ่งในปัจจุบันได้มีแก้ไขมาตรา ๓๐ (๔) โดยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ. ๒๕๔๙ มี เป้ าหมายเพ่ิมขึ้น ให้ ถึ งร้อยละสามสิบห้ า                   
และก าหนดโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
   (๑) รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย         
อากรฆ่าสัตว์ อากรรังนกอีแอ่น เป็นต้น 
   (๒ ) ราย ได้ ของท้ องถิ่ นที่ รั ฐบ าลจั ด เก็บและจั ดส รรให้  เช่ น  ภ าษี มู ลค่ า เพ่ิ ม                  
ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน เป็นต้น 
   (๓) รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ท้องถิ่น เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   (๔) เงินอุดหนุนรัฐบาล ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพะกิจ 
  ๑.๖. ก าหนดให้มีแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น โดยบัญญัติไว้มาตรา ๓๐                 
มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 
   (๑) ก าหนดหลักการให้รัฐท าหน้าที่ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๒) รัฐจะกระจายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ อ านาจการตัดสินใจ อ านาจการบริหาร
จัดการทรัพยากรการเงิน การคลัง และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภท  สร้างความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๓) รัฐจะด าเนินการปรับบทบาทของราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร        
ส่วนภูมิภาค ในการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พัฒนาโครงสร้างและกลไกเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจ รวมทั้งสร้างระบบติดตาม
ตรวจสอบก ากับดูแลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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 ๒. แผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติกำรก ำหนด
ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี ๑ และฉบับที่ ๒  
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ ก าหนดให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบัติการตาม มาตรา ๓๒ ให้แล้วเสร็จภายหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งปัจจุบันแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ มีประกาศใช้
แล้วจ านวนทั้งสิ้น ๒ ฉบับ 
  ๒.๑ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓            
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอรัฐสภาทราบ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา             
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๔ง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๔ และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรีพิจารณา           
ให้ความเห็นชอบและน าเสนอรัฐสภาทราบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๙            
ตอนพิเศษ ๒๓ง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ โดยมีเป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการจัดบริการของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
มาตรา ๓๐ โดยก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทใดหรือแห่งใดที่มีความพร้อมในการรับถ่ายโอนอ านาจหน้าที่และภารกิจ ให้ด าเนินการภายใน ๔ ปี 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดหรือแห่งใดที่ไม่สามารถที่จะรับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจภายใน ๔ ปี ให้ด าเนินการภายใน ๑๐ ปี  
   (๒) ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนรายได้รัฐบาลภายในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ และให้องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยมีเป้าหมายที่อย่างน้อย       
ร้อยละ ๓๕ โดยการเพ่ิมสัดส่วนอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง และจัดสรรในสัดส่วนที่เป็นธรรม 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 
   (๓) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ ใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
   (๔) จัดระบบของการถ่ายโอนบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับ      
การถ่ายโอนภารกิจ 
   (๕) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนอ านาจ            
และหน้าที่ 
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  ๒.๒ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอรัฐสภาทราบ ได้ประกาศ                 
ในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทั่ วไป เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔๐ง วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑               
โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการ ดังนี้  
   (๑) ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะของรัฐให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดหรือแห่งใดมีความพร้อมในการรับการถ่ายโอนอ านาจหน้ าที่และภารกิจ ให้
ด าเนินการภายใน ๔ ปี ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดหรือแห่งใดที่ไม่สามารถที่จะรับ        
การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่และภารกิจภายใน ๔  ปี ให้ด าเนินการถ่ายโอนภายใน ๑๐ ปี  
   (๒) การจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายรายได้ท้องถิ่น โดยให้มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรรทรัพยากรใน
ภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืน
ทางการคลังของรัฐ โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิด
เป็นสัดส่วนรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมีจุดมุ่ งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรร
สัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 
   การเพ่ิมสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตาม
วรรคหนึ่ง ให้เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนิน
กิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ถ่ายโอนเพ่ิมขึ้นภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเงินอุดหนุนที่
จัดสรรให้ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   (๓) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ             
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
   (๔) จัดระบบของการถ่ายโอนบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับ      
การถ่ายโอนภารกิจ โดยอาจมีรูปแบบแนวทางที่หลากหลาย 
   (๕) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนอ านาจและ
หน้าที่และประกันความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   (๖) ภารกิจที่ถ่ายโอนไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และแผนปฏิบัติการจะต้องมีการมอบความรับผิดชอบในภารกิจตามไปด้วย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
หากมีความจ าเป็นสามารถยกเลิกและออกกติกาใหม่ให้สอดคล้องเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรบภารกิจใหม่ที่มีการถ่ายโอน
เพ่ิมข้ึน ต้องพิจารณาถึงศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗) การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ของ
ท้องถิ่นและการกระจายอ านาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณของตนเองได้อย่างมีอิสระมากขึ้น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ        
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับภารกิจแต่ละท้องถิ่น รวมถึง
การมีอิสระในการแสวงหารายได้ของท้องถิ่นและการจัดการทรัพย์สิ นของท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชน       
ภาคประชาสังคม และองค์เอกชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือเร่งสร้าง
ความเข้าใจในบทบาทและการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างกลไกการก ากับดูแลและรักษา
มาตรฐานการให้บริการและการติดตามประเมินผลในภาพรวม 

 ๓. แนวทำงและกำรด ำเนินกำรแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติกำรก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ลักษณะการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านมา         
แบ่งออกได้ ดังนี้ 
  ลักษณะที่ ๑ ภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แล้วองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพียงส่วนราชการส่งมอบภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ภารกิจด้านการบ ารุงรักษา ทางหลวง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า หรือการถ่ายโอนสถานี  
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า หรือการถ่ายโอนสถานีขนส่ง เป็นต้น  
  ลักษณะที่ ๒ ภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อม เช่น การถ่ายโอนโรงเรียน การถ่ายโอนสถานีอนามัย เป็นต้น 
  ลักษณะที่ ๓ ภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ต่อเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายนั้นๆ เช่น การให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  
การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้
ประโยชน์ร่วมกันร่วมกันนายอ าเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ เป็นต้น 
โดยการแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แผนปฏิบัติการฯ สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย การแก้ไขระเบียบ หรื อ    
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การออกค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่นั้น เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนั้น เป็นต้น 
  ๓.๑ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมาย ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ ๑  
   (๑) กฎหมายก าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการอยู่ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึงการจัดสรรภาษี อากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หากมีกฎหมายใดขัดหรือแย้งกฎหมายนี้ และมีความจ าเป็นต้องแก้ไข รัฐจะต้อง
ด าเนินการให้มีการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 
   (๒) ในกรณีที่แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติ
การที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ รายงานต่อรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีเนื้อหาที่
กระทบต่อกฎหมายใด รัฐจะต้องด าเนินการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอย่างรวดเร็วเช่นกัน 
   (๓) การแก้ไขกฎหมายหรือจัดให้มีกฎหมายใหม่จะต้องเอ้ือประโยชน์ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถรับผิดชอบภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนอย่างเต็มที่และจะต้องค านึงถึงการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง ทั้งนี้ ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
   (๔) การแก้ไขกฎหมายหรือจัดให้มีกฎหมายใหม่จะต้องมีสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ คือ  
    (๔.๑) การปรับปรุงงบประมาณเพ่ือรองรับการจัดสรรเงินจากภาครัฐไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (๔.๒) การจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยงบประมาณท้องถิ่นและระบบตรวจสอบทาง
การเงินและการคลัง ทั้งภายในและภายนอก 
    (๔.๓) การปรับปรุงระบบการก ากับดูแลของราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับระบบศาลปกครองที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น 
    (๔.๔) การปรับปรุงโครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับทิศทางของ
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
    (๔.๕) การจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 
    (๔.๖) การจัดให้มีกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเพ่ือรองรับ         
การถ่ายโอนข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
  ภารกิจที่ก าหนดให้มีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะต้องด าเนินการ
แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ฉบับที่ ๑ แบ่งออกได้ 
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  (๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน ๑๓ ฉบับ 
  (๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ านวน ๗  ฉบับ 
  (๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน ๓๒ ฉบับ 
  (๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว จ านวน ๖ ฉบับ 
  (๕ ) ด้ านการบริหารจั ดการและการอนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้ อม              
จ านวน ๕ ฉบับ 
  (๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๒ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมาย ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ 
   (๑) ก าหนดยึดแนวทางในการด าเนินการแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายตามแผนปฏิบัติการ          
เช่นเดียวกับแผนฉบับแรก กล่าวคือ ให้หน่วยงานของรัฐที่ ถ่ายโอนภารกิจเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน      
การเสนอขอให้มีการแก้ไขหรือยกร่างกฎหมายใหม่ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้ และก าหนดบทบาท
ของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินการของส่วนราชการ 
   (๒) เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไข
หรือจัดให้มีกฎหมายในการถ่ายโอนภารกิจ 
   (๓) กรณีที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายตามข้อ (๑) คณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอแนะการตรากฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือให้
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๔) กรณีมีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่า
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชนเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการถ่ายโอนภารกิจตาม
แผนการกระจายอ านาจฯ หรือแผนปฏิบัติการฯ จะต้องมีการกระจายอ านาจการอนุญาตหลังการอนุมัติ ตามที่
กฎหมายบัญญัติไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติม คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเสนอแนะความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ส่วนราชการไปด าเนินการเพ่ิมเติมได้ 
   (๕) ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบใน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่แผนปฏิบัติการฯ มีผลใช้บังคับ 
  แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่  ๒ โดยจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน ๑๐ ฉบับ 
  (๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ านวน ๒  ฉบับ 
  (๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน ๒๐ ฉบับ 
  (๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว จ านวน ๓ ฉบับ 
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  (๕ ) ด้ านการบริหารจั ดการและการอนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้ อม              
จ านวน ๖ ฉบับ 
  (๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน ๑ ฉบับ 
   ส าห รับ ในแผนการกระจายอ าน าจ ให้ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น และ             
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ การจัดให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้มีการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น อันประกอบไปด้วยภารกิจใหม่และภารกิจที่ยังด าเนินการแก้ไขกฎหมายไม่แล้วเสร็จมารวมใน
แผนการกระจายอ านาจฯ ฉบับนี้ด้วย นอกจากนั้นยังได้ทบทวนในบางภารกิจที่ไม่สมควรถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปมีกฎหมายที่ต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติรวม ๔๘ ฉบับ     
การออกค าสั่งมอบอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับระเบียบจ านวน ๑๐ ฉบับ 

 ๔. ผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มีดังนี้ 

ด้ำนที่ ๑ โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กฎหมำย สำระส ำคัญ ผลกำรด ำเนินกำร 

๑. พระราชบัญญัติทาง
หลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  

 

๑. ก าหนดให้ทางหลวงประเภทต่างๆ ที่มี
การถ่ายโอนให้แก่ อปท. เป็นทางหลวง
ท้องถิ่น 
๒. ก าหนดให้  อปท. เป็นผู้อ านวยการ  
ทางหลวงในการปฏิบัติตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  ๒ )         
พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๙  โด ย ก าห น ด
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ใน
การบังคับใช้กฎหมายทางหลวง 
ได้แก ่ 
     (๑) กรมทางหลวง 
     (๒) กรมทางหลวงชนบท  
     (๓) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
     มำตรำ ๖  ทางหลวงมี  ๕ 
ประเภท คือ  
     (๑) ทางหลวงพิเศษ  
     (๒) ทางหลวงแผ่นดิน  
     (๓) ทางหลวงชนบท  
     (๔) ทางหลวงท้องถิ่น  
     (๕) ทางหลวงสัมปทาน   
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มำตรำ ๑๐ ทางหลวงท้องถิ่น 
คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ก่อสร้ าง ขยาย บู รณ ะแล ะ
บ ารุงรักษา และได้ลงทะเบียน
ไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น  
     ม ำต ร ำ  ๑ ๕  ใน ก รณี ที่
รั ฐ ม น ต รี ยั ง ไม่ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้ อ านวยการทางหลวงตาม
มาตรา ๑๔ ให้บุคคลดังต่อไปนี้
เป็นผู้อ านวยการทางหลวง  
     ( ๓ )  น า ย ก  อ บ จ . 
นายกเทศมนตรี นายก อบต. 
ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหาร
สู ง สุ ด ข อ ง  อ ป ท . อ่ื น ที่ มี
กฎหมายจัดตั้ ง แล้วแต่กรณี 
เป็ นผู้ อ านวยการทางหลวง
ท้องถิ่น 
     มำตรำ ๒๑ ให้นายก อบจ. 
นายกเทศมนตรี นายก อบต. 
ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหาร
สู ง สุ ด ข อ ง  อ ป ท . อ่ื น ที่ มี
กฎหมายจัดตั้ ง แล้วแต่กรณี 
เป็นเจ้าหน้าที่ก ากับตรวจตรา
และควบคุมทางหลวงและงาน
ทางท่ีเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น 
 

๒ . พ ระราชบั ญ ญั ติ ก าร
เดิ น เรื อ ใน น่ า น น้ า ไท ย 
พุทธศักราช ๒๔๕๖ 

- การมอบอ านาจการอนุญาตให้ก่อสร้าง       
สิ่ งล่ ว งล้ าล าน้ า  ได้ แก่  ท่ า เที ยบ เรื อ            
เขื่อนกันน้ าเซาะ คานเรือ โรงสูบน้ า และ

- ค าสั่ งกรม เจ้ าท่ าที่  ๔๔๒/
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ และค าสั่งกรมการขนส่ง
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อาคารหรือสิ่งล่วงล้ าล าน้ าอ่ืนที่กรมเจ้าท่า
ก าหนด 

ท างน้ า แ ล ะพ าณิ ช ย์ น า วี ที่ 
๑ ๘ ๕ /๒ ๕ ๔ ๘  ลงวั นที่  ๒ ๕ 
เมษายน ๒๕๔๘  
ม อ บ อ าน าจ ”เจ้ าท่ า ”ต าม
พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ า
ไทยให้แก่ อปท. ได้แก่ 
(๑) โรงสูบน้ า 
(๒) กระชังเลี้ยงสัตว์น้ า 
(๓ ) การวางท่ อ  สาย เค เบิ ล  
การปักเสาไฟฟ้า 
(๔) เขื่อนกั้นน้ าเซาะ 
(๕) ท่าเทียบเรือขนาด ๒๐ ตัน
กรอสส์ 
(๖) โป๊ะเทียบเรือ และสะพาน
ปรับระดับ 
(๗) สะพานข้ามคลอง 
(๘) คานเรือ 
 

๓. พระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง 

พุทธศักราช ๒๔๘๕  

- ให้อธิบดีกรมชลประทานมอบอ านาจโดย
การแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการ
ท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนี้ 
เพ่ือมีหน้าที่ในการดูแลรักษาทางน้ า 

- ได้ออกค าสั่งกรมชลประทาน
ที่  ข . ๑๐๕๖ /๒๕๔๖  เรื่ อ ง
แต่ งตั้ งเจ้าหน้ าที่ ของ อบต . 
และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็น
เจ้ า พ นั ก ง า น  ล ง วั น ที่  ๕ 
กันยายน ๒๕๔๖ 
- ได้ออกค าสั่งกรมชลประทาน
ที่  ข . ๑๕๓๑ /๒๕๔๖  เรื่ อ ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ อบจ. ลง
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
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๑. พระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 

๒๕๑๗  

- ก าหนดให้  อปท. เป็นนายทะเบียน
ฌาปนกิจสงเคราะห์มีหน้าที่ ในการจด
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ งาน
สถิติและทะเบียน และงานตรวจสอบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์

- แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ก า ร ฌ าป น กิ จ ส ง เค ร า ะ ห์         
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒ .  ร ะ เ บี ย บ ก ร ม
ประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการ
จ่ายเงินเป็นเบี้ยยังชีพคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

- ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ าน าจ ใน การคั ด เลื อกคน พิ การที่ มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์รับเบี้ยยังชีพ 
จัดท าหลั กฐานต่ างๆ และเป็ นผู้ เบิ ก
จ่ายเงินให้คนพิการ 

ร ะ เ บี ย บ ทั้ ง  ๓  ฉ บั บ นี้ 
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ไ ด้
ด า เนิ น ก า ร อ อ ก ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ 

๓ .  ร ะ เ บี ย บ ก ร ม
ประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

- ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ าน าจ ใน การคั ด เลื อกคน พิ การที่ มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์รับเบี้ยยังชีพ 
จัดท าหลั กฐานต่ างๆ และเป็ นผู้ เบิ ก
จ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ 

๔ .  ร ะ เ บี ย บ ก ร ม
ประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการ
จ่ าย เงิน อุดหนุ นส่ ง เสริม
สวัสดิการผู้ ป่ วย เอดส์ ใน
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

- ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ าน าจ ใน การคั ด เลื อกคน พิ การที่ มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์รับเบี้ยยังชีพ 
จัดท าหลั กฐานต่ างๆ และเป็ นผู้ เบิ ก
จ่ายเงินให้ผู้ป่วยเอดส์ 

ด้ำนที่ ๓ กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
กฎหมำย สำระส ำคัญ ผลกำรด ำเนินกำร 

๑. พระราชบัญญัติมาตราชั่ง
ตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒  

- ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็ น น า ย ต ร ว จ ชั่ ง ต ว ง วั ด  ต า ม
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด 

- พ .ร .บ .มาตราชั่ ง  ตวง วั ด 
แ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  ๒ )         
พ.ศ. ๒๕๔๙  
มาตรา ๓ “นายตรวจชั่ งตวง
วัด” หมายความว่า ข้าราชการ
พล เรือนหรือพนั กงานส่ วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
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ท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่ อ ง  แต่ งตั้ งพนั ก งาน ส่ วน
ท้องถิ่นเป็นนายตรวจชั่งตวงวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แก่ ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พนักงานเมือง
พั ท ย า  พ นั ก ง า น เท ศ บ า ล 
พนั ก งานส่ วนต าบ ล  โดยมี
คุณ สมบั ติ คื อ เป็ นผู้ ด ารงต า
ต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป 
เป็นนายตรวจชั่งตวงวัด  และ
จะต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรนายตรวจชั่งตวงวัด
จ า ก ก ร ม ก า ร ค้ า ภ า ย ใ น 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
๒. พระราชบัญญัติป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

๑. ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน เฉพาะใน เขต พ้ืนที่ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น 
๒. ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนจังหวัด มีหน้าที่สนับสนุน
ผู้อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด 
และช่วยเหลือกิจการของผู้ อ านวยการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของท้องถิ่น กรณี
เกิดภัยร้ายขนาดใหญ่ที่ อปท. ร้องขอ 
๓. ในกรณีเกิดสาธารณภัยให้ อปท. ให้
ความช่วยเหลือ อปท. อ่ืน ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยนอกเขตพ้ืนที่ได้ 

- พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ถูกยกเลิกโดย 
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้มี
ผ ล บั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมา  
     มำตรำ ๒๐ ให้ อปท. แห่ง
พ้ื น ที่ มี ห น้ าที่ ป้ อ งกั น แ ล ะ
บรรเท าสาธารณ ภั ย ใน เขต
ท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหาร
ท้องถิ่นของ อปท. แห่งพ้ืนที่นั้น
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ฐ าน ะ
ผู้ อ านวยการท้ องถิ่น  และมี
หน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการ
จังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอ
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ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     ในการปฏิบัติหน้ าที่ ของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมี
อ านาจสั่ งการควบคุม  และ
ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ       
เจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
     ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของ อปท. แห่งพ้ืนที่นั้น 
เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ใน
การป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน
แ ล ะ มี ห น้ า ที่ ช่ ว ย เห ลื อ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
     มำตรำ ๔ “ผู้อ านวยการ” 
หมายความว่า ผู้อ านวยการ
กลาง  ผู้ อ านวยการจั งหวั ด 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร อ า เ ภ อ 
ผู้ อ าน วยการท้ อ งถิ่ น  แล ะ
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

 
๓. พระราชบัญญัติควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑ แต่งตั้งให้ อปท. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจตราตาม พ.ร.บ . ควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒. แต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับ
แจ้งการประกอบกิจการและตรวจตราตาม 
พ.ร.บ . ควบคุมน้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง พ .ศ . 
๒๕๔๒  
๓. แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุญาตและพนักงาน

อาศัยพระราชบัญญัติควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔ วรรคเก้า กรมธุรกิจ
พลั งงาน  เรื่ อ งการถ่ าย โอน
ภ ารกิ จ งาน ค วบ คุ ม น้ า มั น
เชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กร
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เจ้าหน้าที่ตรวจตรา ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. การตรวจสอบสถานประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิงร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน 
๕. การตรวจตราและพิจารณาอนุญาต 
สถานประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง
ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน 

ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ .ศ . 
๒๕๔๒ ลงวันที่  ๑  ธันวาคม 
๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๗ ก าหนดขอบเขตการ
ถ่ายโอนและวิธีการปฏิบัติงาน
และมอบอ านาจการให้ อปท. 
เ ป็ น ผู้ อ นุ ญ า ต  ต า ม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
๔. พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจ าท้องถิ่น มีอ านาจตามที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนด 
รวมถึงให้มีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือเป็น “พนักงานเจ้าหน้าที่” 
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายในเขต
พ้ืนที่  อปท . และยั งค งมี อ าน าจ เป็ น
พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ทุกพ้ืนที่ 
 

- แต่งตั้ งคณะกรรมการและ
พนักงาน อปท. เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติงานตาม 
พ .ร .บ . คุ้ ม ค ร อ งผู้ บ ริ โภ ค        
พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้ 
๑.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  แ ล ะ
ผู้อ านวยการเขต 
๒. นายกองค์การบริหารส่วน
จั งห วั ด  แล ะป ลั ด อ งค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด 
๓. นายกเมืองพัทยาและปลัด
เมืองพัทยา 
๔. นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

๕. พระราชบัญญัติรักษา
คลอง รัตนโกสินทรศก 

๑๒๑ 

- แต่งตั้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการ
ท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานส าหรับรักษา
คลอง มีอ านาจและหน้าที่รักษาคลองตาม
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ 
 

การออกประกาศกระทรวง
เก ษ ต รแ ล ะส ห ก รณ์  เรื่ อ ง 
แต่งตั้งเจ้าพนักงานรักษาคลอง
ตามพระราชบัญญัติรักษาคลอง  
 



- ๑๘ - 
 

กฎหมำย สำระส ำคัญ ผลกำรด ำเนินกำร 

รักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ ภายใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
 

๖. พระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

- แต่งตั้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการ
ท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

การออกประกาศกระทรวง
เก ษ ต รแ ล ะส ห ก รณ์  เรื่ อ ง 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 
ด้ำนที่ ๔ กำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 

กฎหมำย สำระส ำคัญ ผลกำรด ำเนินกำร 
๑. พระราชบัญญัติทะเบียน

พาณิชย์   พ.ศ. ๒๔๙๙ 
- ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้
อ านาจตามมาตรา ๔  และมาตรา ๕ 
แต่ งตั้ งผู้ บ ริห าร อปท . เป็ นพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ และนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ 
ปฏิบัติงานในการจดทะเบียนพาณิชย์และ
ทะเบียนธุรกิจการเปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียนเลิกประกอบกิจการพาณิชย์ การ
ออกใบแทน การรับรองส าเนาเอกสาร 
ก า รจ ด ท ะ เบี ย น พ าณิ ช ย์  แ ล ะก าร
ก าหนดให้ อปท. เป็นหน่วยงานรับเรื่อง
การขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
 

- แก้ไข พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  
     ๑ .  ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงาน
ทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ แ ล ะน ายท ะเบี ย น
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ข้ า ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานคร พนักงานเมือง
พัทยา และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่ระดับ ๓ 
ขึ้นไปเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และ
นายทะเบียนพาณิชย์ 
     ๒ .  ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงาน
ทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ แ ล ะน ายท ะเบี ย น
พ าณิ ช ย์  (ฉบั บ ที่  ๑ ๐ ) พ .ศ . 
๒ ๕ ๕ ๓  แ ต่ งตั้ ง ให้ พ นั ก งาน
เทศบาล และพนักงานส่วนต าบล 
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 



- ๑๙ - 
 

กฎหมำย สำระส ำคัญ ผลกำรด ำเนินกำร 
๒. พระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ได้จัดท าประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจ
ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่ 
กทม. เมื องพัทยา และเทศบาลแล้ ว 
รวมทั้ ง ได้ จั ดท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง ให้ เป็ น
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 
     ๑ . กระทรวงอุสาหกรรม มีค าสั่ ง
แต่งตั้ งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ข้าราชการเมืองพัทยา ข้าราชการเทศบาล 
เป็ นพนั กงาน เจ้ าหน้ าที่ ต าม  พ .ร .บ . 
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว และมีค าสั่ง
กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้
ข้าราชการของ อปท. ที่ได้รับการแต่งตั้งมี
อ านาจหน้าที่ตาม มาตรา ๓๗ วรรคสอง 
และมาตรา ๓๙ เฉพาะโรงงานจ าพวกท่ี ๑ 
และโรงงานจ าพวกที่  ๒ ตั้ งแต่วันที่  ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
     ๒. ได้มีการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่ 
กรุ ง เทพมหานคร เมื อ งพั ทยา และ
เทศบาลทั่ วประเทศ จ านวน ๑ ,๖๓๑ 
เทศบาลได้รับการฝึกอบรมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยในเบื้องต้นได้ถ่าย
โอน ๓ ภารกิจ ได้แก่ 
     (๑) การก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ ๑  
      (๒) การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกที่ ๒ 
     (๓) การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดท า
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตาม 
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่ 
กทม. เมืองพัทยา และเทศบาล
แล้ว รวมทั้งได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 
     ๑ .  ค า สั่ ง ก ร ะ ท ร ว ง
อุสาหกรรม แต่งตั้งให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ข้าราชการเมือง
พัทยา ข้าราชการเทศบาล เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. 
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว และมี
ค าสั่ งกระทรวงอุตสาหกรรม
มอบหมายให้ ข้ าราชการของ 
อปท. ที่ได้รับการแต่งตั้งมีอ านาจ
หน้าที่ตาม มาตรา ๓๗ วรรคสอง 
และมาตรา ๓๙ เฉพาะโรงงาน
จ าพวกที่ ๑ และโรงงานจ าพวกที่ ๒ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
     ๒. กระทรวงอุตสาหกรรม   
ได้มีการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
และเทศบาลทั่วประเทศ จ านวน 
๑ ,๖ ๓ ๑  เท ศ บ าล ได้ รั บ ก า ร
ฝึ กอบ รมแล้ ว  ตั้ งแต่ วั น ที่  ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยในเบื้องต้น
ได้ถ่ายโอน ๓ ภารกิจ ได้แก่ 
 (๑) การก ากับดูแลโรงงาน 
จ าพวกที่ ๑  
(๒) การรับแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจ าพวกที่ ๒ 



- ๒๐ - 
 

กฎหมำย สำระส ำคัญ ผลกำรด ำเนินกำร 
(๓) การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อ

เหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 
ด้ำนที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

ชื่อกฎหมำย กำรด ำเนินกำร หมำยเหตุ 

๑. พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๑. ก าหนดให้ผู้บริหาร อปท. ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มี
อ านาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
และดูแลรักษาป่าสงวนในเขตของ อปท. 
๒. ก าหนดให้ อปท. ร่วมบริหารจัดการ 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
 

การออกป ระกาศกระท รว ง
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เรื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง
พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ ต า ม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ แล้ว 

๒. พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

๑. ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหาร อปท. เข้า
ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาค าขอ
อนุญ าตผูกขาด หรือสัมปทานท าไม้     
หวงห้ามในเขตของ อปท. นั้น 
๒. ก าหนดให้ผู้บริหาร อปท. ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มี
อ านาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
และดูแลรักษาป่าไม้ในเขตของ อปท. 
 

การออกป ระกาศกระท รว ง
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เรื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง
พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ ต า ม
พ ระราช บั ญ ญั ติ ป่ า ไม้  พ .ศ . 
๒๕๐๗ แล้ว 

๓ . ร ะ เบี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง 
มหาดไทยว่าด้วยการดูแล
รักษาที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบั ติ ของแผ่นดิน  พ .ศ . 
๒๕๑๕ 

- ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับนายอ าเภอมีหน้าที่ ในการดูแล
รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าและ ที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

- พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ลั ก ษ ณ ะ
ปกครองท้ อ งที่  พุ ท ธศั ก ราช 
๒๔๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- แ ก้ ไข ร ะ เบี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง 
มหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษา
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 



- ๒๑ - 
 

 

 

 

 

 

๒. กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๒ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๓ - 
 

 
พระรำชบัญญัติ 

ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙] 

                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย  กฎ  และข้ อบั งคับ ใดๆ  ในส่ วนที่ มี บัญ ญั ติ ไว้ แล้ ว ใน     
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๔ ก/หน้า ๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของตนและมี
อ านาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                   
  

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เ ลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* 

(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วยผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสองคน ผู้บริหารเทศบาลสามคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้าคน และผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวม 
สองคน ทั้งนี้ โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน  
การบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขา
รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 
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ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เลขานุการคณะกรรมการ 

มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย

ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 

มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พ้นจากต าแหน่งเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ
ประธานกรรมการหรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับสรรหา
เป็นกรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ถ้ากรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลง ให้สรรหากรรมการแทน และให้ผู้ซึ่งได้รับสรรหาอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในระหว่างที่ยังมิได้สรรหากรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างตามวรรคสอง และยังมีกรรมการ
เหลืออยู่เกินก่ึงหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน         
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
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มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ    

เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 
(๒) ก าหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอ านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
(๓) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส าคัญ 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการ 
ส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่าง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดอ านาจและหน้าที่การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน                                                                              
เงินงบประมาณที่ราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) 
และ (๔) 

(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอ านาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มี
กฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยค านึงถึงความสะดวก 
รวดเร็วในการให้บริการประชาชน และการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ เป็นส าคัญ 

(๗) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษา
วินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ 
ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี 

(๙) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ    
และค าสั่งที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๐) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพ่ิมขึ้นให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 

(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม   
ความจ าเป็น 

(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
(๑๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจไม่ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ

คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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(๑๕) ออกประกาศก าหนดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๓  คณะกรรมการอาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการใดๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได ้

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนังสือเรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ 
ที่เก่ียวข้องมาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้อาจเรียกบุคคลใดๆ มาชี้แจงด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๕ ให้มีส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
(๓) ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ       

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  

หมวด ๒ 
กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ 

                   
  

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ใน   
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
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(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ   

และสาธารณสถานอื่นๆ 
(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา       

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 

มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ใน  
การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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(๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๕) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(๑๑) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือ

ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(๑๖) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
(๒๔) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต 

และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๒๘) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น

อ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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(๒๙) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๑๘ ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 

มาตรา ๑๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เต็มพ้ืนที่จังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่จังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่
เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใด 

มาตรา ๒๑ บรรดาอ านาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบ
อ านาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทนได้ 

ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา๑๘ และ
มาตรา ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมมือกันด าเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน แล้วแต่กรณี ด าเนินการแทนได้ 

มาตรา ๒๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่
แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด ๓ 

กำรจัดสรรสัดส่วนภำษีและอำกร 
                   

  
มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(๒) ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 
(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
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(๔) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรร
ตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้อง
จ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อ
รวมกับอัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร     
โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรม
สรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็นหน้าที่ของกรม
สรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 

(๗) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๑๐) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย     

การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๑) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละ 

สี่สิบแล้วดังต่อไปนี้ 
(ก) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามประทานบัตร 

ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
(ข) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลอ่ืนที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม

พ้ืนที่ตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
(ค) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับการจัดสรรในอัตรา

ร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐ

ในอัตราร้อยละสี่สิบแล้ว ดังต่อไปนี้ 
(ก) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามสัมปทาน     

ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
(ข) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลอ่ืนที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม

พ้ืนที่ตามสัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
(ค) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตรา

ร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
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(๑๔) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์
ภายในเขต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

(๑๕) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตรา
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(๑๖) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของ
ค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

(๑๗) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้นๆ และให้ตก
เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในกรณีกฎหมายก าหนดให้เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ให้น ารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ภายในเขต
จังหวัดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๑๘) ค่าใช้น้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล ทั้ งนี้  ให้ เป็นไปตามสัดส่วนที่
คณะกรรมการก าหนด 

(๑๙) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่                                                        
จัดให้มีขึ้น 

(๒๐) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

มาตรา ๒๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงิน
รายได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน      
น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ซึ่งเก็บจากการค้าในเขต
จังหวัด โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามันและกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์
ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม 

(๒) ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัดโดย
ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 

(๓) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตาม
มาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้อง   
จ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อ
รวมกับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร     
โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
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(๕) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

(๖) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๗) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
(๘) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของ

ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
(๙) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ

ยี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
(๑๐) ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักใน

โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๑๑) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นและให้ตกเป็น
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๑๒) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้น 

(๑๓) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา ๒๕ กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(๒) ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 
(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
(๔) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและ

น้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามันและไม่เกินกิโลกรัมละสิบสตางค์ส าหรับ
ก๊าซปิโตรเลียม 

(๕) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร      
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 

(๖) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตาม
มาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้อง   
จ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกิน
ร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
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(๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติ
จัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและ   
ค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 

(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๑๐) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตาม

กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตรา

ร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง 
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมที่จัดเก็บภายในเขตของ

กรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง 
(๑๔) อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย    

การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๕) ค่าธรรมเนียมบ ารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรม

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๑๖) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตรา

และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
(๑๗) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์

ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๑๘) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบ

ของค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

(๑๙) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้
กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตของกรุง เทพมหานคร และให้ตกเป็นรายได้ของ
กรุงเทพมหานคร 

(๒๐) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้น 

(๒๑) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๒๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครอง
รูปแบบพิเศษไม่เต็มพ้ืนที่จังหวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อ่ืนตามมาตรา ๒๓ 
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ 
เต็มพ้ืนที่จังหวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อ่ืนตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๗ ภาษีและอากรประเภทอ่ืนนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจก าหนดให้เป็นภาษีและอากรร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรืออาจก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเพ่ิมได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภาระหน้าที่และ
งบประมาณจากราชการส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแต่ละปี ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนด
โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เองเป็นส าคัญ 

มาตรา ๒๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายรับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภค 
(๓) รายได้จากการพาณิชย์และการท ากิจการ ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน 

หรือจากสหการ 
(๔) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใดตามที่มี

กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕) ค่าบริการ 
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๗) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๘) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร 
(๙) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ 
(๑๐) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๑) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๑๒) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
(๑๓) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการ

เพ่ือมุ่งหาก าไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑๔) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ 
การออกพันธบัตรตาม (๘) การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ตาม (๙) การกู้เงินตาม 

(๑๐) และรายได้ตาม (๑๓) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๙ การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายได้ตามหมวดนี้ ให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การน าส่งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ในกรณีที่การก าหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดมีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้
และเป็นการก าหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องเดียวกับที่บัญญัติไว้แล้วในบทบัญญัติเกี่ยวกับ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหมวดนี้ ให้ใช้บทบัญญัติตามหมวดนี้บังคับแทนบทบัญญัติของ
กฎหมายนั้น ทั้งนี้ ถ้าการก าหนดรายได้ในเรื่องใดมีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อั ตราการ
จัดสรร การน าส่งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้ใช้บังคับอยู่แล้ว ให้ใช้บังคับตามกฎหมายเช่นว่านั้นไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะมีการประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าการก าหนดรายได้ในเรื่องใดยังไม่มี
กฎหมายเช่นว่านั้น ให้การก าหนดรายได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี้มีผ ลใช้บั งคับเมื่อมีประกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใด เพ่ือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด ๔ 

แผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   

 
มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการอยู่ ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา ดังนี้ 
(ก) ภารกิจที่เป็นการด าเนินการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 
(ข) ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 
(ค) ภารกิจที่เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่

ปี
(๒) ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจก าหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แตกต่าง    
กันได้ โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งต้องพิจารณาจากรายได้และ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ านวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตลอดจนคุณภาพ 
ในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาสิบปี 

(๓) ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รัฐท าหน้าที่ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ            
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
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(๔)๒ ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
อย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็น
สัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการ
จัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นด้วย 

การเพ่ิมสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่ง
ให้เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการบริการ
สาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพ่ิมขึ้น
ภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๕) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๓๑ ในการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ามี
กฎหมายใดบัญญัติไว้ในลักษณะที่เป็นผลท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการตามอ านาจและ
หน้าที่ได้ด้วยตนเอง หรือมีลักษณะเป็นการซ้ าซ้อนกับการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้น ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการให้มีการแก้ไข
กฎหมายดังกล่าวต่อไป 

มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดรายละเอียดของอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบจะต้องกระท า โดยในกรณีใดเป็นอ านาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของรัฐ
หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้ก าหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพ่ือประสานการด าเนินการให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้เพียงพอแก่
การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
โดยต้องค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่วนรวมด้วย 

                                                           
๒ มาตรา ๓๐(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการตาม
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดนโยบายและ
มาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยการสร้าง
ระบบการถ่ายเทก าลังคนสู่ท้องถิ่น และสร้างระบบความก้าวหน้าสายอาชีพที่เหมาะสม 

แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และก าหนดหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๓๓  เมื่อคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรา  ๓๒ แล้ว ให้ เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป 

แผนปฏิบัติการที่ประกาศใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น 

ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนปฏิบัติการใช้บังคับคณะกรรมการอาจ
ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นได้ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ให้คณะกรรมการ
รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขด้วย 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการก าหนดอ านาจและหน้าที่และการจัดสรร
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการก าหนด
อ านาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนดอ านาจ
และหน้าที่และการจัดสรรรายได้ เพ่ือกระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
บทเฉพำะกำล 
                   

  
มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการจัดท าแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบัติการ

ตามมาตรา ๓๒ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่มแรก ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๓๗  ในวาระเริ่มแรก เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีค าสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด า เนินการเพ่ือ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร 
  
 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
ชวน หลีกภัย 
นำยกรัฐมนตรี 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจเพ่ือพัฒนาการกระจาย
อ านาจให้แก่ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะและการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มี
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ านวนฝ่ายละเท่ากันเพื่อท าหน้าที่ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓ 

  
มาตรา ๓๗ ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขค าว่า “อธิบดีกรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น” 

  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ท่ีโอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอน
ส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจ
หน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารง
ต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการ ใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว      
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 

                                                           
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๙๔ 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ไม่อาจด าเนินการได้ตาม

ก าหนดระยะเวลา ท าให้การก าหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๐ (๔) แห่ง

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒     

ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการถ่ายโอนภารกิจ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงนั้น และยังคงเป้าหมายการเพ่ิมสัดส่วนรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าไว้เช่นเดิม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                           
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒ ก/หน้า ๑/๘ มกราคม ๒๕๕๐ 
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ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรื่อง  ก ำหนดอ ำนำจ และหน้ำที่ ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด๑ 
                   

  
เพ่ือให้การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัด 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด จึงสมควรก าหนดลักษณะของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขึ้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๒ (๑๕) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงประกาศก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะ
ในเขตจังหวัด 

(๑) ด าเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใน
เขตจังหวัด 

(๒) เป็นการด าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวมและไม่เข้าไปด าเนินงานที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถด าเนินการได้เอง 

(๓) เข้าไปด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือ         
มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป 

ข้อ ๒  ในการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๑ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะด าเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดท าแผนจังหวัดโดยการสร้าง
และพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพ่ือน าไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนา
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลยและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

(๒) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงการที่ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หรือมีการ
เกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงาน
โครงการที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๙๐ ง/หน้า ๒๒/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
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(๓) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(๔) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน และ     
พาณิชยกรรมของจังหวัด 

(๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท า
หน้าที่เป็นองค์กรหลักในการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(๖) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 

(๗) ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ที่ต้องท า” 

ข้อ ๓  วรรคหนึ่ง๒ (ยกเลิก) 
วรรคสอง๓ (ยกเลิก) 
การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริม

ความสามารถด าเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปด าเนินการแทน 

ข้อ ๔  หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่ในการวินิจฉัยและ
ด าเนินการตามประกาศนี้ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

ประกำศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

จำตุรนต ์ ฉำยแสง 

รองนำยกรัฐมนตรี 
ประธำนกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                           
๒ ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
๓ ข้อ ๓ วรรคสอง ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 



- ๔๔ - 
 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ 

                        
  

เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่จะได้รับบริการสาธารณะ และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และช่วยเหลือในการจัดท าบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ สมควรก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล อาจสนับสนุน
งบประมาณและการด าเนินการอ่ืน ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าบริการสาธารณะได้ตามความสามารถของตน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๕) มาตรา ๑๖ (๓๑) และมาตรา ๑๗ (๒๙) แห่ง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล อาจสนับสนุน
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐในจังหวัดในภารกิจด้าน
การศึกษาหรือด้านการสาธารณสุขได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ภารกิจอ่ืนนอกจากภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะสนับสนุนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นรายกรณีไป 

ข้อ ๒  การสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑ จะกระท าได้
ต่อเมื่อ 

(๑) ภารกิจที่จะสนับสนุนจะต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้สนับสนุน 

(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน ต้องก าหนดโครงการอันเป็นภารกิจหลักของ
ตนเองตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
เสียก่อน แล้วจึงสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๓) การให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องค านึงถึงสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนด้วย 

ข้อ ๓   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ขอรับ     
การสนับสนุนเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลหรือองค์การบริหาร
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ส่วนต าบล ที่จะให้การสนับสนุนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเหตุผลและรายละเอียดว่าโครงการมีงบประมาณไม่
เพียงพอในการด าเนินการและมีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 

การเสนอขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในโครงการที่เสนอโดยแบ่งส่วนที่ผู้รับการ
สนับสนุนมีงบประมาณของตนเองและส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน 

ข้อ ๔  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนเห็นสมควรสนับสนุนโครงการตามข้อ ๓ ให้
น าโครงการนั้นบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่มี เหตุฉุกเฉินและมีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามโครงการโดยด่วน จะไม่
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ให้รายงานการสนับสนุนดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบด้วย 

ข้อ ๕  การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สนับสนุนเป็นเงิน บุคลากร วัสดุ 
ครุภัณฑ์ และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอ่ืน ได้ไม่เกินร้อยละสิ บของรายได้
ของปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ 

การค านวณวงเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมาณที่สนับสนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในเขตจังหวัดด้วย 

การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง จะสนับสนุนโดยใช้งบประมาณของตนและด าเนินการแทนก็ได้ 

ข้อ ๖  การสนับสนุนของเทศบาล 

(๑) เทศบาลขนาดใหญ่อาจสนับสนุนเป็นเงินเพ่ือให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์และ
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนได้ไม่เกินร้อยละสองของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดย
ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ 

(๒) เทศบาลขนาดกลางและเทศบาลขนาดเล็กอาจสนับสนุนเป็นเงินเพ่ือให้ใช้จ่ายใน       
ด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ได้ไม่เกินร้อยละสามของ
รายได้ของปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ 

ขนาดของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

ข้อ ๗  การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สนับสนุนเป็นเงินเพ่ือให้ใช้จ่ายในด้าน
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนได้ไม่เกินร้อยละห้าของรายได้ของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ 

ข้อ ๘  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีความจ าเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณใน
โครงการใดเกินอัตราหรือไม่อาจด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติเป็นรายกรณีไป 
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ข้อ ๙  หน่วยงานที่รับการสนับสนุนมีหน้าที่ต้องรายงานผลการด าเนินการตามที่ได้รับการ
สนับสนุนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน ในการนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนต้อง
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการสนับสนุนและเปิดเผยผลการด าเนินงานดังกล่าว
ต่อสาธารณชน 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป๑ 

  
  

ประกำศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชำชีวะ 

นำยกรัฐมนตรี 
ประธำนกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๘๔ ง/หนา ๒๕/๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
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พระรำชบัญญัติ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๒] 
                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีท่ี ๕๒ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๖๒ ก/หน้า ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ 
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(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๗) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๘) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๑๐) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๑๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

มาตรา ๔ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค าสั่งใดที่อ้างถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดในฐานะผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการส่วนจังหวัด ข้าราชการส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือสภาจังหวัด ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค าสั่งนั้นอ้างถึง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค าสั่งใดได้ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น ให้ถือว่า
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่เช่นว่านั้นเท่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
“อ าเภอ” หมายความว่า อ าเภอตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้

หมายความรวมถึงก่ิงอ าเภอด้วย 
“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติกิจการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและต าแหน่งในงบประมาณท่ีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก าหนดขึ้น 

“ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                   
มาตรา ๗ ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ห รือตาม
กฎหมายอื่น 

มาตรา ๘ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด 

  
หมวด ๒ 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
                   

  
มาตรา ๙๒ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนอกจากต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้อง
ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น 
เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการ
ทีก่ระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์จ านวนราษฎรแต่ละจังหวัด
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสน
คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคนแต่    
ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎร 
เกินหนึ่งล้านคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  
สามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน 

ในอ าเภอหนึ่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หนึ่งคนเมื่อรวม 
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากแต่ละอ าเภอแล้ว จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามวรรคสาม ให้ด าเนินการดังนี้ เอาจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

                                                           
๒ มาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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จังหวัดซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงมีได้ไปหารจ านวนราษฎรทั้งจังหวัด ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้ถือเป็นเกณฑ์
ส าหรับค านวณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมขึ้น โดยอ าเภอใดมีจ านวนราษฎรมากที่สุดให้อ าเภอ
นั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน แล้วให้เอาผลลัพธ์ดังกล่าวหักออกจากจ านวน
ราษฎรของอ าเภอนั้น เหลือเท่าใดให้ถือเป็นจ านวนราษฎรของอ าเภอนั้นในการพิจารณาเพ่ิมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยังขาดจ านวนอยู่ และให้กระท าดังนี้ต่อๆ ไปจนได้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดครบจ านวน 

มาตรา ๑๐ อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๕) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะ
กระท า 

(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ วรรคสอง 
(๗) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติ 

ในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระท า    
การอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอ
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีมติ 

(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่สมควรด ารง
ต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลง
ตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เป็นที่สุด 

                                                           
๓ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



- ๕๑ - 
 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดตาม (๘) พร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา ๑๒ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตนในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย      
จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของประชาชน” 

มาตรา ๑๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมายใดๆ 

มาตรา ๑๔๔ เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะถึงคราวออก
ตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๑๕๕ เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก
ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มี   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียง   
เท่าอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา ๑๖ เมื่อมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ให้บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอ าเภอที่ถูกยุบหรือถูกรวมเข้าไว้ใน
การปกครองของจังหวัดใดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะ
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑ 

มาตรา ๑๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน 

มาตรา ๑๘๖ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

                                                           
๔ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๓) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๗๙ 
(๔) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติใน 

ทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระท าการ   
อันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้    
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีมติ 

ในกรณีตามวรรคสอง ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในต าแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 

ผู้ซึ่งรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตาม (๓) จะด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้น 

มาตรา ๑๙ เมื่อต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ต าแหน่งนั้นว่างลง 

 มาตรา ๒๐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปฏิบัติการตามหน้าที่และกระท ากิจการตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

ในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน และในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้     
ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน 
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มาตรา ๒๑ เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทั้งสองคนไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกกันขึ้นเองเป็นประธาน
ในที่ประชุมส าหรับการประชุมคราวนั้น 

มาตรา ๒๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด๗ 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
สมัยประชุมสามัญให้มีก าหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็น ให้ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบก าหนดเวลาสี่สิบห้าวันจะกระท ามิได้ 
กรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาใน

วรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจ
เสนอรัฐมนตรีให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด๘ 

มาตรา ๒๓๙  การประชุมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา ๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม 

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม 

 มาตรา ๒๕ เมื่อเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสมัยวิสามัญก็ได้ หรือนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ อาจท าค าร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้ 

วรรคสอง๑๐ (ยกเลิก) 

                                                           
๗ มาตรา ๒๒ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มาตรา ๒๒ วรรคหก เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๐ มาตรา ๒๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



- ๕๔ - 
 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
ท าค าร้องขอให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีก าหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าท่ีมีอยู่ และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน 

มาตรา ๒๖ ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๒๗ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคราว ต้องมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่จึง
จะเป็นองค์ประชุม 

มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่มี
บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๙ การปรึกษาหารือในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นกิจการเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ ห้ามปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจหน้าที่ 

 มาตรา ๓๐ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะ
ได้ก าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่การประชุมลับย่อมมีได้เมื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาประชุมร้องขอ 

มาตรา ๓๑๑๑ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องใด
อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
สิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา ๓๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของราชการ
ส่วนภูมิภาคและให้หัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมาปฏิบัติ
หน้าที่ในเขตจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า

                                                           
๑๑ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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หน่วยงานราชการดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน
เวลาอันสมควรก็ได้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามเมื่อเห็นว่า
ข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือเกี่ยวกับนโยบายของการบริหารราชการส่วนกลางที่
ยังไม่สมควรเปิดเผย 

มาตรา ๓๓ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นคณะกรรมการสามัญ และมีอ านาจเลือกบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในวงงานของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ทั้งนี้กิจการหรือการสอบสวน
ดังกล่าวต้องมิใช่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ 

ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชุดหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติชั่วคราวตามมาตรา ๕๗ 

มาตรา ๓๔ การประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการ
สามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๓ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
                   

  
มาตรา ๓๕๑๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งซึ่งมา

จากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๓๕/๑๑๓ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
                                                           
๑๒ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๓ มาตรา ๓๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖  
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(๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา ๓๕/๒๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมี
ระยะการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

มาตรา ๓๕/๓๑๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายได้ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
สี่สิบแปดคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสี่คน 

(๒) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
สามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสามคน 

(๓) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
ยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสองคน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ านวนรวมกันไม่เกิน
ห้าคน 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ 

มาตรา ๓๕/๔๑๖ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล   
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกยุบตามมาตรา ๒๒ วรรคหก หากมีกรณี     
ที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

                                                           
๑๔ มาตรา ๓๕/๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๕ มาตรา ๓๕/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๖ มาตรา ๓๕/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กระท าโดยเปิดเผย   
โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย 

หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจ าทุกป ี

ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

มาตรา ๓๕/๕๑๗ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

มาตรา ๓๖๑๘ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ 
(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔/๓ (๑) หรือ (๒) 
(๖) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๔๔/๓ (๓) มาตรา ๕๕ วรรคห้า หรือมาตรา ๗๙ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

                                                           
๑๗ มาตรา ๓๕/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๘ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดไม่สมควรด ารงต าแหน่ง
ต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติ
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา ๓๗๑๙ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ 
(๖) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔/๓ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๘) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๗๙ 
ให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗/๑๒๐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔/๓ 
(๖) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับกับกรณีเลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๘๒๑ (ยกเลิก) 

                                                           
๑๙ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๐ มาตรา ๓๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๑ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๓๙๒๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๓๙/๑๒๓ อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมี
อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 

อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค าสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบ
อ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคสี่ต้องกระท าภายใต้      
การก ากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดไว้ 

มาตรา ๔๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
ปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติได้ 

เมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

                                                           
๒๒ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓ มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๔๑๒๔ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๒๒๕ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๓ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอาจขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราวโดยมีก าหนดเวลาได้ โดยเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือพิจารณาท าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นก่อน และเมื่อหมดความจ าเป็นแล้วให้รีบส่งตัวผู้นั้น
คืนต้นสังกัด 

ให้ถือว่าผู้ซึ่งมาช่วยราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่เสมือนเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนทาง      
ต้นสังกัดเดิม 

มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๔๔/๑๒๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
ผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมีสิทธิ
แถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มาตรา ๔๔/๒๒๗ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในปัญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดวันส าหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ 

การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะท าได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 

                                                           
๒๔ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ มาตรา ๔๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๗ มาตรา ๔๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๔๔/๓๒๘ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องไม่กระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น   
จะกระท า 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จบ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใด เนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของ
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการที่มี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

  
หมวด ๔ 

อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
                   

  
มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
(๒) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๓) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วน    

ท้องถิ่นอ่ืน 
(๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๖) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 

๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                                                           
๒๘ มาตรา ๔๔/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๗ ทวิ)๒๙ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๘) จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๙) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๕/๑๓๐ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจาก
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๗ กิจการใดเป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดท าตามอ านาจหน้าที่    
ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่จัดท า รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีค าสั่งให้ราชการ
ส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดท ากิจการนั้นได้ 

ในกรณีที่ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดท ากิจการตามวรรคหนึ่งให้คิด
ค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่างๆ ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม 

มาตรา ๔๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงาน    
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ 

มาตรา ๔๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระท ากิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด
เสียก่อน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระท ากิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

                                                           
๒๙ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง(๗ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๐ มาตรา ๔๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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สิทธิในการกระท ากิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได้ 

มาตรา ๕๐ การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจ
ท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๕๑ ข้อบัญญัติจะตราข้ึนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราข้อบัญญัติ หรือให้มีอ านาจตรา

ข้อบัญญัติ 
(๓) การด าเนินการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๕๐ 
ในข้อบัญญัติจะก าหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดโทษจ าคุก    

เกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๕๒๓๑ ร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

การเสนอร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะต้องมีค ารับรองของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

มาตรา ๕๓๓๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วย
กับร่างข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณาใหม่ ถ้าสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้า
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติหรือยืนยันร่าง
ข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป 

                                                           
๓๑ มาตรา ๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๒ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๕๔ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาและเห็นชอบด้วยกับร่างข้อ 
บัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพ่ือลงนามแล้วส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่งเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย ชี้ขาด ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นด้วยกับสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงนามภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคืนมาถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ลงนามภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามและประกาศใช้บังคับต่อไป 

ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ส่งร่างข้อบัญญัติคืนไป
ยังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับ   
แต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติคืนมา ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ ให้ด าเนินการประกาศ   
ร่างข้อบัญญัตินั้นใช้บังคับต่อไป 

มาตรา ๕๕๓๓ ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนสิบห้าคนเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไข 
ปรับปรุง หรือยืนยันสาระส าคัญในร่างข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจ านวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจ านวนเจ็ดคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง
ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนสิบสี่คน 

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมิได้เป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท าหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจ านวน 

                                                           
๓๓ มาตรา ๕๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ได้ตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาด
โดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๕๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีเพ่ือสั่งให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๕๕/๑๓๔ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา ๕๕ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่
เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีมีค าสั่งยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีส่วน
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้ 

มาตรา ๕๖ ข้อบัญญัติให้ใช้บังคับได้ในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบัญญัติท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัดนั้น 

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปิดประกาศข้อบัญญัติที่ประกาศใช้บังคับแล้วไว้ ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้๓๕ 

มาตรา ๕๗ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทันท่วงทีมิได้ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติชั่วคราวที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วให้ใช้บังคับได้๓๖  

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคราวต่อไป ให้น าข้อบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ืออนุมัติ และเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติแล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติ

                                                           
๓๔ มาตรา ๕๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๕ มาตรา ๕๖ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๖ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ชั่วคราวนั้นเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อนุมัติ ให้ข้อบัญญัติชั่วคราวนั้นเป็นอัน
ตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราวนั้น 

  
หมวด ๕ 

กำรงบประมำณและกำรคลัง 
                   

  
มาตรา ๕๘ งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ท าเป็นข้อบั ญญัติ          

ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน 

งบประมาณรายจ่ายจะมีได้เฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ 
(๒) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๙ ถ้าในปีใดจ านวนเงินที่ได้อนุมัติไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณไม่พอส าหรับการใช้จ่ายประจ าปี หรือมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ใน
ระหว่างปี ให้ท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

มาตรา ๖๐ ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และ
ผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ในพ้ืนที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้สภาต าบลตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๖๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๖๒ ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้ส่งมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละห้าของภาษีที่จัดเก็บได้ 

มาตรา ๖๓ ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยปิโตรเลียม ที่ได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดใด ให้จัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๔๓๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๓๗ มาตรา ๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๑) น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียม
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ โดยจัดเก็บเพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามัน และกิโลกรัมละไม่
เกินสิบสตางค์ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม 

(๒) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพ่ิมข้ึนได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 
ราคาจ าหน่ายที่เพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการ

ก าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด 

มาตรา ๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการและอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท
ส าหรับในพื้นที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
ในการเสียภาษีอากรตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้
ก าหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรส าหรับในพ้ืนที่เขตจังหวัดที่
อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๖๘ กิจการใดที่กฎหมายบัญญัติให้เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ ถ้ากิจการนั้นอยู่ในพ้ืนที่
เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับเนื่องในกิจการเช่นว่านั้นให้ถือ
เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 



- ๖๘ - 
 

มาตรา ๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากผู้ซึ่ง
ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้นได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๗๐ ในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย เว้นแต่กฎหมาย     
ว่าด้วยการนั้นจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างช าระ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบเสีย
ภาษีอากรได้โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือมีค าสั่ง ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้ว 

วิธีการยึดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคสอง ให้ปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เมื่อหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดและขาย
ทอดตลาดและเงินภาษีอากรค้างช าระแล้ว ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน 

มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบให้ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเรียก
เก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อ่ืนใดเพ่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ 
ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนจะมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อ่ืนใดเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบหมายให้เอกชนด าเนินการตามวรรคหนึ่งยกเว้นการเรียก
เก็บภาษีอากรก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗๒ ทุกปีงบประมาณ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน
อุดหนุน 

มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาษีอากรตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(๓) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๔) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๕) รายได้จากการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๖) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
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(๗) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรี 

(๘) เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(๙) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๑๐) รายได้อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา ๗๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืนๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจ่ายอื่นใดตามท่ีมีข้อผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

ก าหนดไว้ 

มาตรา ๗๕๓๘ เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๗๖ การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน การด าเนินกิจการการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและการจัดจ้าง และ
การให้ได้รับสวัสดิการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งให้ค านึงถึงความเป็นอิสระ ความคล่องตัวและความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

 
 
 
 
 

                                                           
๓๘ มาตรา ๗๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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หมวด ๖ 
กำรก ำกับดูแล 
                   

  
มาตรา ๗๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพ่ือการนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติการในทางที่อาจน ามาซึ่งความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระท าการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยับยั้งการปฏิบัติการ
ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้ แล้วให้รายงานรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ออกค าสั่ง 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๗๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่
ข้อบัญญัติได้ในกรณีท่ีปรากฏว่ามตินั้นฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือเป็นมติที่
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ค าสั่งเพิกถอนมติของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอน   
มตินั้น และต้องกระท าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ 

ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันมติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานการยืนยันมติ
ดังกล่าวและเหตุผลของการเพิกถอนมติของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติยืนยันมติเดิม 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

มาตรา ๗๙๓๙ ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ละเลยไม่
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะด าเนินการสอบสวนก็ได้ 

 

                                                           
๓๙ มาตรา ๗๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ถ้าหากผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี
พฤติการณ์เช่นนั้นจริง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอให้รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ้นจากต าแหน่ง ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๘๐๔๐ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ 
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือยุบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอ านาจ
ยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้และให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย 

วรรคสาม๔๑ (ยกเลิก) 
 

บทเฉพำะกำล 
                   

  
มาตรา ๘๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน        

ราชกิจจานุเบกษาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๒ ให้สภาจังหวัดที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้สมาชิกสภาจังหวัดซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะครบสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘๔๒ 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งด าเนินการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ในระหว่างที่ยังไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคสาม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท า
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปพลางก่อน 

มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๔๐ มาตรา ๘๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๑ มาตรา ๘๐ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๒ มาตรา ๘๒ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๘๔ ให้บรรดาข้าราชการส่วนจังหวัดและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีอยู่
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณ ี

มาตรา ๘๕ ให้บรรดาข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ค าสั่ง และประกาศที่ออก
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด หรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออก
ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ค าสั่ง และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๖  ให้  ก.จ. อ.ก.จ. วิสามัญ และ อ.ก.จ. จังหวัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา ๔๒ ใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๗ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จังหวัดใดยังมีสภาต าบลอยู่ ให้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และทรัพย์สินส่วนจังหวัดและ
การคลังยังคงใช้บังคับได้ต่อไปในเขตสภาต าบลส าหรับจังหวัดนั้นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๘ ในระหว่างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมิได้มอบให้ส่วนราชการที่ท าหน้าที่
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ให้ส่วนราชการดังกล่าวเรียกเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมเพ่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมข้ึนอีกเท่ากับอัตราตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 

การเรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมของส่วนราชการตามมาตรานี้ ให้ถือว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้มอบให้ส่วนราชการดังกล่าวเรียกเก็บเพ่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 

มาตรา ๘๙ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

นำยกรัฐมนตรี 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ในพ้ืนที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาล เมื่อได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกใช้บังคับเพ่ือกระจายอ านาจการปกครองให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้
สมควรปรับปรุงบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกันและปรับปรุง
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๓ 
  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
ก าหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในส่วนของการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการพ้นจากต าแหน่งของประธานและ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด การยุบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๔๔ 

  
มาตรา ๓๒ บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภา 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิให้น าบทบัญญัติมาตรา 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 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
จนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมี     
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ             
และให้น าบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทนในระหว่างเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๓๓ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ที่ก าหนดการจ่ายเงินเดือน 
เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

                                                           
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้า ๘/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐๙ ก/หน้า ๕/๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
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กรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตั้งขึ้น ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการออก
ระเบียบตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เหมาะสมกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เ พ่ือให้ 
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้อง   
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒๔๕ 

  
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

                                                           
๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๕ ก/หน้า ๑๐/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐๑ 

                   
  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า 
(๑) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓) บ าบัดน้ าเสีย 
(๔) บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) วางผังเมือง 
(๖) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วย

ทางหลวง 
(๗) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า 
(๘) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด 
(๙) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๑๐) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๑๑) จัดการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๒) จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะและ 

สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมส าหรับราษฎร 
(๑๓) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ 
(๑๔) ป้องกันและบ าบัดรักษาโรค 
(๑๕) จัดตั้งและการบ ารุงสถานพยาบาล 
(๑๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๖๑ ก/หนา ๑๘/๑๖ กันยายน ๒๕๔๑ 
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(๑๗) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 
(๑๘) กิจการที่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด 
  
  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พลตรี สนั่น  ขจรประศำสน์ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่จัดท ากิจการใด ๆ 
อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการนั้นเป็นการ
สมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๗๗ - 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐๑ 

                   
  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๖ต แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ เมื่อ 
(๑) การนั้นจ าเป็นต้องกระท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
(๓) ได้รับความยินยอมจากสภาแห่งราชการส่วนท้องถิ่นหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี 
  
  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พลตรี สนั่น  ขจรประศำสน์ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจ
หน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับ       
ความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๖๑ ก/หนา ๒๐/๑๖ กันยายน ๒๕๔๑ 



- ๗๘ - 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐๑ 

                   
  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
ข้อ ๑  ให้กรมทรัพยากรธรณีจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มี    

การจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่นั้นในอัตราร้อยละยี่สิบ 
ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งให้คืนค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ผู้ใช้แร่ตาม

กฎหมายว่าด้วยแร่ ให้กรมทรัพยากรธรณีหักค่าภาคหลวงแร่ไว้เพ่ือจ่ายคืนให้แก่ผู้ใช้แร่ก่อน แล้วจึงน า
ค่าภาคหลวงแร่ที่เหลือมาจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตราที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

  
ข้อ ๒  ให้กรมทรัพยากรธรณีจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ที่มีการจัดเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียมนั้นในอัตราร้อยละสามสิบ 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บ

เป็นตัวเงินเท่านั้น 
  
ข้อ ๓  การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่หรือค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บส าหรับแร่หรือ

ปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากประทานบัตรหรือสัมปทาน แล้วแต่กรณี ที่มีพ้ืนที่ตามประทานบัตรหรือสัมปทานอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่งให้กรมทรัพยากรธรณี จัดสรรค่าภาคหลวงแร่หรือ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ๆ แห่งละเท่ากัน 

  
ข้อ ๔  การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่หรือค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้จัดสรรปีละสี่งวด ดังนี้ 
งวดที่หนึ่ง ค่าภาคหลวงที่ได้รับในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมให้จัดสรรภายในเดือน

มกราคม 
งวดที่สอง ค่าภาคหลวงที่ได้รับในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมให้จัดสรรภายในเดือน

เมษายน 
งวดที่สาม ค่าภาคหลวงที่ได้รับในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนให้จัดสรรภายในเดือน

กรกฎาคม 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๕ ก/หนา ๓/๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ 



- ๗๙ - 
 

งวดที่สี่ ค่าภาคหลวงที่ได้รับในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนให้จัดสรรภายในเดือนตุลาคม 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นท าให้ไม่อาจจัดสรรค่าภาคหลวงแร่หรือค่าภาคหลวงปิโตรเลียมงวดใด

ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรงวดนั้นออกไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะตกลงกัน 

  
  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พลตรี สนั่น  ขจรประศำสน์ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
 

 

 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บัญญัติให้ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวง

ปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ที่ได้มีการจัดเก็บในองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดให้จัดสรรให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออก

กฎกระทรวงนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๘๐ - 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐๑ 

                   
  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
ข้อ ๑  ให้ผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่เสียค่าเช่าห้องพักเสียค่าธรรมเนียม

บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒ 
  
ข้อ ๒  การออกข้อบัญญัติจังหวัดเพ่ือเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก 

ผู้พักในโรงแรมให้เรียกเก็บได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสามของค่าเช่าห้องพัก 
  
ข้อ ๓  ให้บุคคลผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒ ไว้แทนองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าห้องพักและน าส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในวันที่สิบ
ของเดือนถัดไป 

  
  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๔๑ 
พลตรี สนั่น  ขจรประศำสน์ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
อัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๕ ก/หนา ๕/๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ 



- ๘๑ - 
 

กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐๑ 

                   
  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนซึ่งได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือ
เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใดตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๙ หักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตราดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หักไว้ในอัตราร้อยละสี่ของภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตค่าตอบแทนหรือ
รายได้อ่ืนที่เก็บเพ่ิมข้ึนหรือมอบให้เก็บ จนถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 

(๒) เมื่อพ้นก าหนดตาม (๑) ให้หักไว้ในอัตราร้อยละสามของภาษีอากร ค่าธรรมเนียม        
ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อ่ืนที่เก็บเพ่ิมขึ้นหรือมอบให้เก็บ 

  
  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

พลตรี สนั่น  ขจรประศำสน์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้ส่วนราชการหรือ

ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อ่ืนใด 

เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตค่าตอบแทนหรือรายได้อ่ืนใดเพ่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้

โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออก             

กฎกระทรวงนี้ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๕ ก/หนา ๗/๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ 



- ๘๒ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๓ - 
 

 
พระรำชบัญญัติ 

เทศบำล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒] 
                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

เป็นปีท่ี ๘ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๒ เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่น
ใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติ
ถึงการแต่งตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านันในท้องถิ่ นนั้น และให้

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ตอนที่ ๑๔/หน้า ๒๒๒/๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ 
๒ มาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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บรรดาบุคคลที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านันพ้นจากต าแหน่ง
และหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น 

ในเขตเทศบาลต าบลใด ถ้าหมดความจ าเป็นที่จะต้องมีต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล หรือสารวัตรก านัน ให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกต าแหน่งดังกล่าวในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาตรา ๕ ให้เทศบาลที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วในวันใช้พระราชบัญญัตินี้ คงมีฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามที่เป็นอยู่ แล้วแต่กรณี มีอ านาจหน้าที่และอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ บรรดาเทศบัญญัติที่ได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราชบัญญัติเทศบาล 
พุทธศักราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่น ให้คงใช้บังคับได้ 

ในกรณีที่ผู้กระท าผิดเทศบัญญัติดังกล่าวในวรรคก่อนไม่ช าระค่าปรับให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๖๐ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 

  
ส่วนที่ ๑ 

กำรจัดตั้งเทศบำล 
                   

  
มาตรา ๗ เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็น

เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

มาตรา ๘๓ เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล 

ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อน
วันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่ จ าเป็นได้เป็นการ
ชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

มาตรา ๙๔ เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย 

มาตรา ๑๐๕ เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชน
ที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔ มาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและ
เขตของเทศบาลไว้ด้วย 

มาตรา ๑๑๖ เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมี
รายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก
ฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 

มาตรา ๑๒๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือ
การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน ในท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเป็นเทศบาลตามความใน
วรรคหนึ่ง สิ้นสุดอ านาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใช้บังคับเป็นต้นไป 

มาตรา ๑๓๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ท้องถิ่นซึ่งได้ยก
ฐานะเป็นเทศบาลแล้วอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โดยท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งเทศบาลเดิมนับแต่
วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลเดิมให้โอนไป
เป็นของเทศบาลใหม่ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติท่ีได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป 

ในการยุบเลิกเทศบาล ให้ระบุถึงวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นด้วย 
  

ส่วนที่ ๒ 
องค์กำรเทศบำล 
                   

  
มาตรา ๑๔๙ องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
๕ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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บทที่ ๑ 
สภำเทศบำล 

                   
  

มาตรา ๑๕๑๐ สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจ านวนดังต่อไปนี้ 

(๑) สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบสองคน 
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบแปดคน 
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สิบสี่คน 
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจาก
ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือ
เลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท า
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๑๖๑๑ สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้า
ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้เลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้ามาแทนให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๗ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล
ว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของท้องถิ่น 

มาตรา ๑๘ สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ 

มาตรา ๑๘ ทวิ๑๒ สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระท า 

 

 

                                                           
๑๐ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๒ มาตรา ๑๘ ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๑๙๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๖) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ 
(๗) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล 
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิก
สภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 

(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือว่า
เป็นการยุบสภาเทศบาล 

มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภา
เทศบาล๑๔ 

มาตรา ๒๐ ทวิ๑๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภา
เทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
(๓) รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๗๓ 
 

                                                           
๑๓ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๔ มาตรา ๒๐ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๕ มาตรา ๒๐ ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๔) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา 
และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้ งนี้ 
ให้พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 

ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔)  
จะด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้น 

ให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในต าแหน่งตาม
วาระของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๒๐ ตรี๑๖ ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลง
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

มาตรา ๒๑ ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ กระท ากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ
ประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

มาตรา ๒๒ ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภา
เทศบาลเลือกตั้งกันเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น 

มาตรา ๒๓ ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว้ 

มาตรา ๒๔๑๗ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้ว และให้ที่ประชุม
เลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาในวรรคสอง หรือมี
การประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

                                                           
๑๖ มาตรา ๒๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๗ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๒๕ โดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม 
และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 

ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 

มาตรา ๒๖ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่ง
เทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจ านวนไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกที่อยู่ในต าแหน่งก็ดี อาจท าค าร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดประชุมวิสามัญให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณา ถ้าเห็นสมควรก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได้ 

สมัยประชุมวิสามัญให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

มาตรา ๒๗๑๘ การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

มาตรา ๒๘ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้น ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่จะมี
บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 

สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจ านวนลงเสียงลงคะแนน
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือ
เรื่องท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ 

มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้ก าหนดไว้ใน
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 

เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
สมาชิกท่ีมาประชุมร้องขอให้ท าการประชุมลับ ก็ให้ประธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมลับได้ โดยไม่ต้องขอ
มติที่ประชุม๑๙ 

มาตรา ๓๑ ๒๐ ในที่ ป ระชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้ งกระทู้ ถาม
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ แต่นายกเทศมนตรี
หรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของเทศบาล 

                                                           
๑๘ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบบัที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓  
๑๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๐ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๓๒๒๑ สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของ
สภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 
เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้ว
รายงานต่อสภาเทศบาล 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็นหรือ
มิได้เป็นสมาชิก เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
หรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๒ ทวิ๒๒ ในกรณีกิจการอ่ืนใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือ
ประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่หรือ
นายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพ่ือให้มีการออกเสียงประชามติในท้องถิ่นได้ และประกาศให้
ประชาชนทราบ 

การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนว่า
จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการส าคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมาย การออกเสียงประชามติที่ เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะจะกระท ามิได้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้ค าปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือ

นายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น 
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การออกเสียงประชามติ 

มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ ากว่ากึ่ง
จ านวนของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดย
อนุโลม 

มาตรา ๓๔๒๓ (ยกเลิก) 

มาตรา ๓๕๒๔ (ยกเลิก) 
 

                                                           
๒๑ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบบัที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๒ มาตรา ๓๒ ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๔ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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บทที่ ๒ 
คณะเทศมนตรี๒๕ 
                   

  
มาตรา ๓๖๒๖ (ยกเลิก) 

มาตรา ๓๗๒๗ (ยกเลิก) 

มาตรา ๓๘๒๘ (ยกเลิก) 

มาตรา ๓๙๒๙ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๐๓๐ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๑๓๑ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๒๓๒ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๓๓๓ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๔๓๔ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๕๓๕ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๖๓๖ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๗๓๗ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๘๓๘ (ยกเลิก) 

 

                                                           
๒๕ บทที่ ๒ คณะเทศมนตรี มาตรา ๓๖ ถึง มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๗ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๘ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๙ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๐ มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๑ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๒ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๓ มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๔ มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๕ มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๖ มาตรา ๔๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๗ มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๘ มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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บทที่ ๒ ทวิ 
นำยกเทศมนตรี๓๙ 
                   

  
มาตรา ๔๘ ทวิ๔๐ ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๔๘ ตรี๔๑ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๘ จัตวา๔๒ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๘ เบญจ๔๓ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและ  
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๔) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจาก
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

มาตรา ๔๘ ฉ๔๔ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๘ สัตต๔๕ ให้นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมีระยะการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

 

 

                                                           
๓๙ บทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี มาตรา ๔๘ ทวิ ถึง มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๐ มาตรา ๔๘ ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๑ มาตรา ๔๘ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๒ มาตรา ๔๘ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๓ มาตรา ๔๘ เบญจ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๔ มาตรา ๔๘ ฉ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๕ มาตรา ๔๘ สัตต แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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มาตรา ๔๘ อัฏฐ๔๖  นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน 
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่

สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลต าบลให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาล
เมืองให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินห้าคน 

มาตรา ๔๘ นว๔๗ รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
๔๘ เบญจ 

มาตรา ๔๘ ทศ๔๘ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภา
เทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มี
การเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรี
ต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้
นายกเทศมนตรีจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการ
แจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ใน
กรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว 

ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

                                                           
๔๖ มาตรา ๔๘ อัฎฐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๗ มาตรา ๔๘ นว แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๘ มาตรา ๔๘ ทศ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๔๘ เอกาทศ๔๙ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรี
มอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๔๘ ทวาทศ๕๐ สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มี
สิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือ
แสดงความเห็นในปัญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อประธานสภาเทศบาล และให้ประธานสภาเทศบาลก าหนดวัน
ส าหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้
นายกเทศมนตรีทราบ 

มาตรา ๔๘ เตรส๕๑ นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)๕๒ ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

เทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรี 
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๔๘ จตุทศ๕๓ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่าหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือ
ในกิจการที่กระท าให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระท า๕๔ 

                                                           
๔๙ มาตรา ๔๘ เอกาทศ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๐ มาตรา ๔๘ ทวาทศ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๑ มาตรา ๔๘ เตรส เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๒ มาตรา ๔๘ เตรส(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๓ มาตรา ๔๘ จตุทศ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๔ มาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด
บ าเหน็จบ านาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่
บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการ
ที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

มาตรา ๔๘ ปัญจทศ๕๕ นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้าหรือ

มาตรา ๗๓ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่านายกเทศมนตรีไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่ 
จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๔๘ โสฬส๕๖ รองนายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 
(๒) นายกเทศมนตรีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ นว๕๗ 
(๖) กระท าการฝ่าฝืนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

                                                           
๕๕ มาตรา ๔๘ ปัญจทศ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๖ มาตรา ๔๘ โสฬส เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบบัที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๗ มาตรา ๔๘ โสฬส (๕)แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากต าแหน่งตาม
มาตรา ๗๓ 

ให้น าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม๕๘ 

ให้น าความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปัญจทศ มาใช้บังคับกับกรณีของรองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลม๕๙ 

มาตรา ๔๘ สัตตรส๖๐ ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 

มาตรา ๔๘ อัฏฐารส๖๑ เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักปลัดเทศบาล 
(๒) ส่วนราชการอ่ืนตามที่นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ๖๒ ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๔๘ วีสติ๖๓  อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี      
ให้เป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 

ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรี ตามล าดับที่
นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้    
ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน 

อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึง
ปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือค าสั่งใดหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจ

                                                           
๕๘ มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๙ มาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๐ มาตรา ๔๘ สัตตรส เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๑ มาตรา ๔๘ อัฏฐารส เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๒ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๓ มาตรา ๔๘ วีสติ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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โดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได้ แต่ถ้ามอบให้
ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแลและ
กรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีก าหนดไว้ 

มาตรา ๔๘ เอกวีสติ๖๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและ
พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ๖๕  ถ้าในเขตเทศบาลใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็นการ
สมควรให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการในเขต
เทศบาลนั้นมีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา 

ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อได้เปรียบเทียบคดีใดแล้ว ให้รีบส่งบันทึกการเปรียบเทียบพร้อมด้วย
ส านวนไปยังพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแห่งเขตท้องที่ซึ่งเทศบาลนั้นตั้งอยู่เพื่อด าเนินการต่อไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๔๘ เตวีสติ๖๖ เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย   
ยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับอ านาจหน้าที่ของก านัน
และผู้ใหญ่บ้าน บรรดาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือกฎหมายอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เทศบาลต าบลใดมีทั้งนายกเทศมนตรี และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน ให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่หรือกฎหมายอื่นในเขตเทศบาลต าบลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๘ จตุวีสติ๖๗ เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ให้ เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ๖๘ ในกรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึงคณะ
เทศมนตรี ให้หมายถึงนายกเทศมนตรี บทบัญญัติมาตราใดกล่าวถึงเทศมนตรี ให้หมายถึงรองนายกเทศมนตรี 
เว้นแต่บทบัญญัติมาตราใดมีข้อความเป็นอย่างเดียวกันหรือขัดแย้งกันกับบทบัญญัติในบทนี้ ให้ใช้บทบัญญัติใน
บทนี้แทน 
                                                           
๖๔ มาตรา ๔๘ เอกวีสติ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๕ มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๖ มาตรา ๔๘ เตวีวีสติ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๗ มาตรา ๔๘ จตุวีสติ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๘ มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือ
ค าสั่งใดที่ อ้างถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น อ้างถึงนายกเทศมนตรีตามบทนี้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งบทนี้ 

 
ส่วนที่ ๓ 

หน้ำที่ของเทศบำล 
                   

  
บทที่ ๑ 

เทศบำลต ำบล 
                   

  
มาตรา ๔๙๖๙ (ยกเลิก) 

มาตรา ๕๐๗๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(๗)๗๑ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๘)๗๒ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙)๗๓ หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล

                                                           
๖๙ มาตรา ๔๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ๗๐ 
๗๐ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๗๑ มาตรา ๕๐(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๒ มาตรา ๕๐(๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๓ มาตรา ๕๐(๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด๗๔ 

มาตรา ๕๑๗๕ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขต
เทศบาล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๙) เทศพาณิชย์ 

  
บทที่ ๒ 

เทศบำลเมือง 
                   

  
มาตรา ๕๒๗๖ (ยกเลิก) 

มาตรา ๕๓๗๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ 
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
(๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 

                                                           
๗๔ มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗๕ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๗๖ มาตรา ๕๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๗ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗  
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มาตรา ๕๔๗๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๔) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๕) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ 
(๗) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๘) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
(๑๒) เทศพาณิชย์ 

 
บทที่ ๓ 

เทศบำลนคร 
                   

  
มาตรา ๕๕๗๙ (ยกเลิก) 

มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓ 
(๒) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๔)๘๐ การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน 
(๕)๘๑ จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
(๖)๘๒ จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
 
 

                                                           
๗๘ มาตรา ๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๗๙ มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๐ มาตรา ๕๖(๔) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๑ มาตรา ๕๖(๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๒ มาตรา ๕๖(๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 (๗)๘๓ การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
(๘)๘๔ การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 

มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดท ากิจการอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได ้

 
บทที่ ๓ ทวิ 

กำรท ำกำรนอกเขตเทศบำลและกำรท ำกำรร่วมกับบุคคลอ่ืน๘๕ 
                   

  
มาตรา ๕๗ ทวิ๘๖ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ 
(๑) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่

ภายในเขตของตน 
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภา

ต าบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องและ 
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๕๗ ตรี๘๗ เทศบาลอาจท าการร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยก่อตั้งบริษัทจ ากัดหรือถือหุ้นใน 
บริษัทจ ากัด เมื่อ 

(๑) บริษัทจ ากัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 
(๒) เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว้     

ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสุขาภิบาลถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกันและ 

(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
การเปลี่ ยนแปลงจ านวนหุ้ นที่ เทศบาลถืออยู่ ในบริษัทจ ากัดต้องได้ รับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจ ากัดที่เทศบาลร่วมก่อตั้ง

หรือถือหุ้นนั้น ไม่มีเอกชนถือหุ้นอยู่ด้วย 
 
 

                                                           
๘๓ มาตรา ๕๖(๗) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๔ มาตรา ๕๖(๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๕ บทที่ ๓ ทวิ การท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการร่วมกับบุคคลอื่น มาตรา ๕๗ ทวิ ถึง มาตรา ๕๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล(ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๘๖ มาตรา ๕๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๘๗ มาตรา ๕๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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บทที่ ๔ 
สหกำร 

                   
  

มาตรา ๕๘ ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่ จะ
ร่วมกันท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่าสหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง 
และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย 

การจัดตั้งสหการจะท าได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้ก าหนดชื่อ อ านาจหน้าที่ 
และระเบียบการด าเนินงานไว้ 

การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย 

มาตรา ๕๙ สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกู้เงินได้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ 
(๕) หรือ (๖) 

  
ส่วนที่ ๔ 

เทศบัญญัติ 
                   

  
มาตรา ๖๐๘๘ เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ 
ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกิน

กว่าหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๖๑๘๙ เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมีรายได้
หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระท าตามอ านาจหน้าที่ จะไม่ตราเป็นเทศบัญญัติก็ได้ 

มาตรา ๖๑ ทวิ๙๐ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 
(๓) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น 

                                                           
๘๘ มาตรา ๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐  
๘๙ มาตรา ๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖  ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๙๐ มาตรา ๖๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนาม
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของ
นายกเทศมนตรี 

มาตรา ๖๑ ตรี๙๑ ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างเทศพาณิชย์ หรือร่าง     
เทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับ
ภาษีอากร 

(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 
(๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน หรือการใช้เงินกู้ 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน       

การจ้าง และการพัสดุ 
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างเทศบัญญัติใดเป็นร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องมี         

ค ารับรองของนายกเทศมนตรี ให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้วินิจฉัย 

มาตรา ๖๒๙๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด
ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธาน  
สภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่ ผู้ ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ ง ให้ส่ ง
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่าง     
เทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรี
ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วย
คะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าท่ีมีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป๙๓ 

                                                           
๙๑ มาตรา ๖๑ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓  
๙๒ มาตรา ๖๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๓ มาตรา ๖๒ วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๖๒ ทวิ๙๔ (ยกเลิก) 
มาตรา ๖๒ ตรี๙๕ ในกรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนสิบห้าคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยัน
สาระส าคัญในร่างเทศบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยว ข้อง ตลอดจน
ประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งสภาเทศบาลเสนอ
จ านวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจ านวนเจ็ดคน โดยให้
แต่งตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษาและ
เสนอบุคคล ซึ่ งมิได้ เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายใน    
เจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนสิบสี่คน 

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลท าหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตาม
จ านวน 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่คณะกรรมการไม่
สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ว
วินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคสี่ให้นายกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวต่อสภา
เทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด หาก
นายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบัญญัตินั้นต่อสภาเทศบาลภายในเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงาน
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๖๒ จัตวา๙๖ ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 
๖๒ ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภา
เทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้น ให้ร่างเทศบัญญัตินั้น  

                                                           
๙๔ มาตรา ๖๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙๕ มาตรา ๖๒ ตรี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙๖ มาตรา ๖๒ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 

ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติ 
หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณ
รายจ่าย จะกระท ามิได้ 

มาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน เทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อ
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้น
ว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น 

มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีมิได้ คณะเทศมนตรีอาจ
ออกเทศบัญญัติชั่วคราวได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาลแล้วก็ให้ใช้บังคับได้ 

ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไป ให้น าเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือ
อนุมัติ ถ้าสภาเทศบาลอนุมัติแล้ว เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เป็นเทศบัญญัติต่อไป ถ้าสภาเทศบาลไม่อนุมัติ    
เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้เทศบัญญัติชั่วคราวนั้น 

ค าอนุมัติและไม่อนุมัติของสภาเทศบาลที่กล่าวนี้ ให้ท าเป็นเทศบัญญัติ 
  

ส่วนที่ ๕ 
กำรคลังและทรัพย์สินของเทศบำล 

                   
  

มาตรา ๖๕ งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติ
งบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง 

ถ้าในปีใดจ านวนเงินซึ่งได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอส าหรับการใช้จ่าย
ประจ าปีก็ดี หรือมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณเพ่ิมเติม 

มาตรา ๖๖๙๗ เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๓) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 
(๔) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

                                                           
๙๗ มาตรา ๖๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
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(๖) เงินกู้จากกระทรวงทบวงกรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๘) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๙) รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับ

อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว 

มาตรา ๖๗๙๘ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

ก าหนดไว้ 

มาตรา ๖๗ ทวิ๙๙ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะ
กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

มาตรา ๖๗ ตรี๑๐๐  การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถ้าเป็นการช าระเงินกู้เม่ือถึงก าหนดช าระ 
เทศบาลจะต้องช าระเงินกู้นั้นจากทรัพย์สินของเทศบาลไม่ว่าจะตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้ไว้หรือไม่ 

มาตรา ๖๘๑๐๑ การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๖๙ ให้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการ
งบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาข้ึนไว้ 

มาตรา ๗๐ โดยปกติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง   
การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลปีละครั้ง 

                                                           
๙๘ มาตรา ๖๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕  
๙๙ มาตรา ๖๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๐๐ มาตรา ๖๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๐๑ มาตรา ๖๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส่วนที่ ๖ 
กำรควบคุมเทศบำล 

                   
  

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือนเทศบาล 
และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 

ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น 
ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้ าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือน
เทศบาลต าบล และตรวจสอบกิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจน
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 

มาตรา ๗๒ เมื่อนายอ าเภอ ในกรณีแห่งเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในกรณีแห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นว่า นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีผู้ใดปฏิบัติการของ
เทศบาลไปในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการ และนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วแต่กรณี ได้ชี้แจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
มีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไว้ก่อนได้ 
แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีค าสั่ง เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควร๑๐๒ 

ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิ
ของบุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริต 

มาตรา ๗๓๑๐๓ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งก็ได้ ค าสั่งของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด 

                                                           
๑๐๒ มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๐๓ มาตรา ๗๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๗๔๑๐๔  เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือ
ยุบ    สภาเทศบาลก็ได้ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจยุบสภาเทศบาลและให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย 

เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือว่ามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้  ให้มี         
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบห้าวัน 

มาตรา ๗ ๕  ใน เมื่ อ เห็ น จ า เป็ นที่ จ ะ ให้ เท ศบ าล ใดอยู่ ใน ความควบคุ มดู แลขอ ง
กระทรวงมหาดไทยโดยตรง ก็ให้ท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตาม
ความในวรรคก่อน บรรดาอ านาจและหน้าที่ของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลนั้น    
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย 

 
ส่วนที่ ๗ 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรเทศบำล๑๐๕ 
                   

  
มาตรา ๗๕ ทวิ๑๐๖ ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* อธิบดีกรมโยธาธิการและ       
ผังเมือง* อธิบดีกรมต ารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดี     
กรมอนามัย ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น* เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอีกไม่เกิน 
ห้าคน 

ให้ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น*เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อแนะน าแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป 

                                                           
๑๐๔ มาตรา ๗๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐๕ ส่วนที่ ๗ คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล มาตรา ๗๕ ทวิ ถึง มาตรา ๗๕ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๐๖ มาตรา ๗๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
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มาตรา ๗๕ ตรี๑๐๗ กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย       
แต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 

กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

มาตรา ๗๕ จัตวา๑๐๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที่
ปรึกษาการเทศบาลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่คดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
เมื่ อกรรมการที่ ป รึกษาการเทศบาลพ้นจากต าแหน่ งก่อนวาระ รัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้ 
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลผู้ได้รับแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยู่ในต าแหน่งตามวาระ

เท่าผู้ที่ตนแทน 

มาตรา ๗๕ เบญจ๑๐๙ ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล ถ้าประธาน
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
ที่มาประชุมเลือกกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

มาตรา ๗๕ ฉ๑๑๐ การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไม่ต่ า
กว่ากึ่งจ านวนของกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

บทเฉพำะกำล 
                   

  
มาตรา ๗๖ ให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลที่ได้จัดตั้งอยู่แล้วในวันใช้

พระราชบัญญัตินี้ พ้นจากต าแหน่ง และให้ด าเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ภายใน

                                                           
๑๐๗ มาตรา ๗๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๐๘ มาตรา ๗๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๐๙ มาตรา ๗๕ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๑๐ มาตรา ๗๕ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
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ก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ แต่ให้คณะเทศมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งด าเนินกิจการใน
หน้าที่ของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกว่าคณะเทศมนตรีที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่เทศบาลใด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานเท่าจ านวนคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลนั้นเข้า
ด าเนินกิจการแทน กใ็ห้คณะเทศมนตรีนั้นพ้นจากหน้าที่  

 
กำรรักษำพระรำชบัญญัติ 

                   
  

มาตรา ๗๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
จอมพล ป. พิบูลสงครำม 

นำยกรัฐมนตรี 
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พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๑๑๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลานี้บางมาตรายังไม่เหมาะสม เช่น ให้เทศบาลกู้เงินได้เฉพาะจากกระทรวงทบวงกรมหรือ
องค์การต่าง ๆ เท่านั้น และบางกรณีก็มิได้ก าหนดความรับผิดชอบผูกพันการช าระเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ า
ประกันไว้ให้แน่นอน จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น 

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙๑๑๒ 

มาตรา ๑๐ สมาชิกสภาเทศบาลประเภทที่สองแห่งเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งอยู่แล้ว ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงอยู่ในต าแหน่งได้ต่อไปจนถึงคราวออกตามวาระ และถ้าต าแหน่งว่างลงเพราะ
เหตุอ่ืนก่อนถึงคราวออกตามวาระจะแต่งตั้งสมาชิกขึ้นแทนต่อไป ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ได ้

มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสมควรที่จะยกเลิกสมาชิกสภา
เทศบาลประเภทที่สอง เพ่ือให้มีแต่สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งราษฎรเป็นผู้เลือกตั้งแต่ประเภทเดียว กับแก้ไข
เพ่ิมเติมไม่ต้องให้มีการแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ และวิทยฐานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเป็นผู้เริ่มการ
ส าหรับท้องถิ่นที่เป็นสุขาภิบาลอยู่ก่อนแล้วจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาล เพราะท้องถิ่นที่เป็นสุขาภิบาลอยู่ก่อนแล้วนั้น
ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่นต่อเนื่องกันมาโดยมีกรรมการเลือกตั้งจากราษฎรเข้าสมทบเป็นกรรมการ
สุขาภิบาลอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องให้มีสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะเป็นผู้เริ่มการอีก นอกจากนี้การเปลี่ยนชื่อ
เทศบาลยังไม่มีบทบัญญัติระบุไว้ชัดแจ้งว่าจะกระท าได้โดยวิธีใดเพ่ือไม่ให้มีปัญหาจึงสมควรจะได้มีบทบัญญัติไว้
เสียให้ชัดว่า การเปลี่ยนชื่อเทศบาลให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บางมาตรา 

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕๑๑๓ 

มาตรา ๖ ในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งข้าราชการไปด ารง 
ต าแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของเทศบาลใดเป็นการชั่วคราวได้ โดยไม่ขาดจากความเป็น

ข้าราชการและคงได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิม ถ้าแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงอ่ืน ให้กระทรวงมหาดไทย
ท าความตกลงกับกระทรวงเจ้าสังกัดก่อนแต่งตั้ง 

ให้ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งมีฐานะอย่างเดียวกับพนักงานเทศบาลทุกประการ 

มาตรา ๗ การจัดท ากิจการตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ของเทศบาลใดให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

                                                           
๑๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๒/ตอนที่ ๙๘/หน้า ๑๖๒๕/๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๘ 
๑๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๔/ตอนที่ ๑๑/หน้า ๓๔๕/๒๙ มกราคม ๒๕๐๐ 
๑๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๙/ตอนที่ ๑๘/หน้า ๒๐๐/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ 
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ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระทั่งกิจการใด ๆ ที่เทศบาลจัดท าอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้อ งทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล และเพ่ือก าหนดรายจ่ายของเทศบาลให้สอดคล้องกับหลักการงบประมาณ 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐๑๑๔ 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ยังมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการมอบหมายอ านาจของคณะเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีใน
การปฏิบัติงานประจ าทั้งการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติและอัตราค่าปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติก็ยังไม่อยู่
ในระดับท่ีสมควร จึงเห็นสมควรแก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนี้ 

๑. ให้คณะเทศมนตรีมอบอ านาจให้นายกเทศมนตรี เทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรีจะมอบอ านาจให้เทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลท ากิจการใด ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นงานประจ า
ตามปกติ ซึ่งกฎหมายระบุว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีได้ 

๒. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติของนายกเทศมนตรีและ
เทศมนตรี เพ่ือให้มีอ านาจสั่งเรียกพยานมาเพ่ือบันทึกถ้อยค าประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคดีได้ ถ้าไม่มา
ให้ถือว่าเป็นการขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

๓. แก้ไขอัตราค่าปรับคดีละเมิดเทศบัญญัติให้สูงขึ้นจากหนึ่งร้อยบาท เป็นหนึ่งพันบาท 

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑๑๑๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเทศบาลยังไม่อาจจัดท ากิจการในหน้าที่บางอย่างนอกเขตเทศบาล หรือลงทุน
ร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลอ่ืนได้ ฉะนั้น เพ่ือให้เทศบาลด าเนินกิจการดังกล่าวให้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่นยิ่งข้ึน จึงต้องแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยเทศบาลบางมาตราเสียใหม่ 

ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕๑๑๖ 

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗๑๑๗ 

มาตรา ๔ ให้เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ่งยังไม่มีโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
จัดตั้งโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่นข้ึนภายในก าหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ถ้ามี
เหตุอันสมควรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจอนุญาตให้ขยายเวลาต่อไปได้อีกไม่เกินสองปี 

                                                           
๑๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที่ ๒๖/หน้า ๑๔๘/๒๑ มีนาคม ๒๕๑๐ 
๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕/ตอนที่ ๔๖/หน้า ๒๖๖/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ 
๑๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๑๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนที่ ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 



- ๑๑๓ - 
 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ได้ก าหนดหน้าที่ต่าง ๆ ให้เทศบาลต้องจัดท าภายในเขตเทศบาล แต่กิจการบางอย่างที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนผู้ยากจน คือกิจการโรงรับจ าน าและกิจการสถานสินเชื่อเทศบาลยังมิได้มีหน้าที่ที่จ าต้องจัดท าข้ึนตาม
พระราชบัญญัตินี้ และโดยที่พิจารณาเห็นว่ากิจการโรงรับจ าน าและกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาลเป็นแหล่งที่
อ านวยช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนในกรณีที่มีความจ าเป็นเกี่ยวกับการเงินเพ่ือยังชีพของครอบครัว สมควร
ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือกิจการสถานสินเชื่อธนาภิบาลภายใน
เขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครทุกแห่งเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนต่อไป จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙๑๑๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ บางมาตรายังไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ได้
ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องส่งร่างเทศบัญญัติที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการ และผู้ว่าราชการจังหวัดไม่
เห็นชอบด้วยกับสภาเทศบาลที่ไม่รับหลักการ เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งท าให้เกิด
ความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการบริหารงานท้องถิ่น สมควรแก้ไขให้ เหมาะสม จึงจ าเป็นต้อง ตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๑๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ กิจการงานของเทศบาล
เมืองได้เพ่ิมภาระและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคม การเศรษฐกิจ การศึกษา การผัง
เมืองการสาธารณูปโภค และการบริการแก่สาธารณะ แต่จ านวนเทศมนตรีของเทศบาล ยังมีจ านวน ๒ คน 
เท่ากับเทศบาลต าบลที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๙ ความรับผิดชอบในภาระต่าง ๆ ปัจจุบันเท่ากับเทศบาลนครซึ่งมี
เทศมนตรีถึง ๔ คน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงสมควรแก้ไขเพ่ิมจ านวนเทศมนตรีตามสัดส่วนของจ านวนสมาชิกสภา
เทศบาลและความรับผิดชอบในภาระต่าง ๆ ที่นับวันยิ่งสลับซับซ้อนขึ้น 

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๒๐ 

มาตรา ๑๔ บรรดากิจการทั้งหลายที่สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กระท าไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือ
จนถึงวันที่มีการยุบสภาเทศบาลให้เป็นอันใช้บังคับได้และมีผลผูกพันเทศบาล 

                                                           
๑๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๓/ตอนที่ ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๗/๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ 
๑๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนที่ ๑๓๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓ 
๑๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้า ๑/๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ 



- ๑๑๔ - 
 

มาตรา ๑๕ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ก าหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง
ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปตามระยะเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
ก าหนดหลักการในการจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในส่วนของวาระ
การด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ข้อห้ามและการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล การพ้นจาก
ต าแหน่งเทศมนตรีและคณะเทศมนตรี การยุบสภาเทศบาล รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของเทศบาลให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๒๑ 

มาตรา ๒๐ บรรดาสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

มาตรา ๒๑ ให้น ามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับเทศบาลทุกแห่งนับแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไปเว้นแต่กรณีที่บัญญัติ
ไว้โดยเฉพาะดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแห่งใด
โดยเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุมีการยุบสภาหรือถึงคราวออกตามวาระ และเป็นการเลือกตั้งของเทศบาล
แห่งนั้นในครั้งแรกนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิ กสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตามบทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรีในคราวเดียวกัน โดยมิให้น ามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ แต่เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งดังกล่าวเข้ารับต าแหน่งแล้ว ให้น ามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับเทศบาลแห่งนั้น 

(๒) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต าบลแห่งใดเป็นเทศบาลเมืองก่อนถึงวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๐ ให้น าความใน (๑) มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของ
เทศบาลเมืองนั้นด้วยโดยอนุโลม 

การบริหารเทศบาลต าบลให้ด าเนินการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี ตามบทที่ ๒ คณะ
เทศมนตรี ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปหลังจาก
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ในกรณีเช่นว่านี้ให้น ามาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับส าหรับการเลือกตั้งครั้งที่จะจัดให้มีขึ้นนั้น 

                                                           
๑๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๑ ก/หน้า ๑๒/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 



- ๑๑๕ - 
 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่เทศบาลใดได้ก าหนดวันเลือกตั้งไว้แล้วก่อนวันจัดท าประชามติตาม
มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการเลือกตั้งในรูปแบบคณะเทศมนตรีต่อไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๓ ในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้น ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
หรือนายกเทศมนตรีเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลเรียกเก็บค่าสมัครเป็นเงินจ านวนห้า
พันบาท 

ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ให้ถือเขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้ง 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในคราวเดียวกันให้ใช้หน่วย

เลือกตั้งที่เลือกตั้ง เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจ้าหน้าที่คะแนน และบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันก็ได้ 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ให้ เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยอาจออก
ระเบียบก าหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้ 

มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ก าหนดให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น และการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารเทศบาล
จากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ ให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกกันเอ งของสมาชิกสภาเทศบาล เป็นให้
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในเขตเทศบาล เพ่ือให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องถิ่นโดยตรง นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานของสภาเทศบาลให้
เหมาะสมและสอดคล้องกันด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๒๒ 

มาตรา ๖๓ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ ให้แก้ไขค าว่า “กรมมหาดไทย” 
เป็น “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” และค าว่า “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง” 

                                                           
๑๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



- ๑๑๖ - 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการ
โอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจ
หน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารง
ต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้วซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๒๓ 

มาตรา ๔๖ บรรดาสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรื อมีการยุบ
สภาเทศบาล ในกรณีเช่นว่านี้ ให้บทบัญญัติในส่วนที่ ๒ บทที่ ๑ สภาเทศบาลและบทที่ ๒ คณะเทศมนตรี ใน
ส่วนที่ ๔ เทศบัญญัติ และในส่วนที่ ๖ การควบคุมเทศบาลแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนการ
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๗ ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้น า
บทบัญญัติในมาตรา ๔๘ เบญจ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

มาตรา ๔๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนดการจ่ายเงินเดือน 
เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี การจ่ายเงินค่าป่วยการแก่ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง
ขึ้น ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบตามมาตรา ๔๘ 
จตุวีสติ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๑๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๒๔ ก/หน้า ๑/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 



- ๑๑๗ - 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ก าหนดรูปแบบการบริหารเทศบาลเป็นสองรูปแบบ คือ รูปแบบคณะเทศมนตรีและรูปแบบ
นายกเทศมนตรีเพ่ือให้การบริหารเทศบาลเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนและเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกอบกับมีบทบัญญัติบางมาตรายังไม่เหมาะสมกับการบริหารงานของเทศบาล เพ่ือให้การ
บริหารงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๒๔ 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล มีบทบัญญัติ

บางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันเป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

และสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นดุลพินิจของประชาชนโดยเสรี จึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                           
๑๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๕ ก/หน้า ๗/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 



- ๑๑๘ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑๙ - 
 

 

พระรำชบัญญัติ 
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๓๗] 

                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เป็นปีท่ี ๔๙ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของต าบล 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๕๓ ก/หน้า ๑๑/๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ 
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาลและราชการส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอด้วย 
“ต าบล” หมายความว่า ต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ต าบลใดมีพ้ืนที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

“คณะผู้บริหาร"๒ (ยกเลิก) 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไปเมื่อได้ประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

  
หมวด ๑ 
สภำต ำบล 

                   
  

มาตรา ๖ ในต าบลหนึ่งให้มีสภาต าบลสภาหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้สภาต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
  

ส่วนที่ ๑ 
สมำชิกสภำต ำบล 
                   

  
มาตรา ๗ สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกโดยต าแหน่งได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้าน

ในต าบล และแพทย์ประจ าต าบล และสมาชิกซึ่ งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในต าบลนั้นเป็น
สมาชิกสภาต าบลหมู่บ้านละหนึ่งคน 

มาตรา ๘๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๙๔ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
                                                           
๒ มาตรา ๔ นิยามค าว่า“คณะผู้บริหาร” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของต าบลที่สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลสมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับสภาต าบล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๑๐ ให้นายอ าเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๑๑ สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่        
วันเลือกตั้ง 

ในกรณีที่สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้ งด ารงต าแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มี           
การเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่ ให้สมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป 

มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งพ้นจาก
ต าแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับแต่

วันลาออก 
(๓) มีการยุบสภาต าบล 
(๔)๕ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาต าบลที่ตนด ารงต าแหน่ง

หรือในกิจการที่กระท าให้แก่สภาต าบลนั้น 
(๕) สภาต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความ

เสื่อมเสียประโยชน์ของต าบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาต าบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

(๖) นายอ าเภอสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาต าบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทาง
ความประพฤต ิ

วรรคสอง๖ (ยกเลิก) 
                                                                                                                                                                                     
๔ มาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕ มาตรา ๑๒(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๑๓๗ เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระ 

มาตรา ๑๔๘ เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจาก
ครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระการ
ด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

สมาชิกสภาต าบลผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ 
ผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๕ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ให้
สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือก
ตั้งอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ 

เมื่อมีการแยกพ้ืนที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับ
เลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยให้สมาชิกสภาต าบลที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้านใด เป็นสมาชิกสภาต าบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ 
และให้นายอ าเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดทั้ง
หมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพ่ือเป็นสมาชิกสภาต าบลที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ในเขต ภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอ่ืนใน
ต าบลนั้น เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู่๙ 

วรรคสาม๑๐ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๖ สภาต าบลมีก านันเป็นประธานสภาต าบล และมีรองประธานสภาต าบลคนหนึ่งซึ่ง
นายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 

รองประธานสภาต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
รองประธานสภาต าบลพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งตามวรรคสอง เมื่อ 
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับแต่

วันลาออก 
(๒) พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลตามมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๗ ประธานสภาต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาต าบล และมีหน้าที่ด าเนินการประชุมให้
เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

                                                                                                                                                                                     
๖ มาตรา ๑๒ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๐ มาตรา ๑๕ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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รองประธานสภาต าบลมีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภาต าบลเมื่อประธานสภาต าบล
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามท่ีประธานสภาต าบลมอบหมาย 

เมื่อประธานสภาต าบลและรองประธานสภาต าบลไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกสภาต าบลที่มา
ประชุมเลือกกันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

มาตรา ๑๘ ให้มีการประชุมสภาต าบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้องมีสมาชิก
สภาต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกสภาต าบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๙ สภาต าบลมีเลขานุการสภาต าบลคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
ต าบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 

ให้นายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 

มาตรา ๒๐ เลขานุการสภาต าบลมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและ  
งานอ่ืนใดตามท่ีสภาต าบลมอบหมาย 

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาต าบลและเลขานุการ
สภาต าบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
ส่วนที่ ๒ 

อ ำนำจหน้ำที่ของสภำต ำบล 
                   

  
มาตรา ๒๒ สภาต าบลมีอ านาจหน้าที่ ในการพัฒนาต าบลตามแผนงานโครงการ และ

งบประมาณของสภาต าบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาต าบลปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกิจการภายในต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าทางเดิน และ    

ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 



- ๑๒๔ - 
 

มาตรา ๒๔ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาต าบลที่ตนด ารงต าแหน่งหรือในกิจการที่
กระท าให้แก่สภาต าบลนั้น๑๑ 

ในกรณีที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบลกระท าการฝ่าฝืนตามที่บัญญัติในวรรค
หนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล 
แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่
เหมาะสมกับต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่ก าหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาต าบล ให้ก านันและผู้ใหญ่บ้าน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบล 

มาตรา ๒๖ ในการจัดท าโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในพ้ืนที่
ต าบลใด ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นค านึงถึงแผนพัฒนาต าบลนั้นด้วย 

มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล ให้ประธานสภาต าบลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนิน
กิจการตามมติของสภาต าบล แต่สภาต าบลอาจมอบหมายให้สมาชิกสภาต าบลผู้อ่ืนด าเนินกิจการแทนเฉพาะ
กรณีได้ 

ในการท านิติกรรมของสภาต าบล ให้ประธานสภาต าบล เลขานุการสภาต าบลและสมาชิกสภา
ต าบลอีกหนึ่งคนร่วมกันมีอ านาจกระท าการแทนสภาต าบล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๒๘ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด สภาต าบลอาจท ากิจการนอกเขต
สภาต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือท ากิจการร่วมกันได้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการนั้นเป็นกิจการที่
จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

 
ส่วนที่ ๓ 

รำยได้และรำยจ่ำยของสภำต ำบล 
                   

  
มาตรา ๒๙ สภาต าบลมีรายได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืน

อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ที่จัดเก็บได้ในต าบลนั้น 

                                                           
๑๑ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ที่จัดเก็บได้ใน
ต าบลนั้น 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันที่เก็บเพ่ิมขึ้นตาม
ข้อบัญญัติจังหวัดในเขตต าบลนั้น 

(๔) ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องค์การบริการส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
(๖) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 

มาตรา ๓๐ ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาต าบลเป็นเงินอุดหนุน 

มาตรา ๓๑ สภาต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายได้จากทรัพย์สินของสภาต าบล 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาต าบล 
(๓) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
(๔) เงินอุดหนุนและรายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(๕) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นของสภาต าบล 

มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาต าบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา ตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๓๓ สภาต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
(๘) ค่าสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 
(๑๐) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

ก าหนดไว้ 

มาตรา ๓๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาต าบล รองประธานสภาต าบล สมาชิกสภาต าบลและ
เลขานุการสภาต าบล ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของสภาต าบลให้
จัดท าเป็นข้อบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนั้น 
หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดท าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

เมื่อสภาต าบลจัดท าร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมเสร็จแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ืออนุมัติ 

ถ้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 

มาตรา ๓๖ ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การรักษา
ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา 

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานอ่ืนๆ ของสภาต าบล ให้สภาต าบล
ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค านึงถึงลักษณะของพ้ืนที่จ านวน
ประชากร รายได้ ความคล่องตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาต าบลด้วย 

มาตรา ๓๗ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอ่ืนๆ 
ของสภาต าบล 

  
ส่วนที่ ๔ 

กำรก ำกับดูแลสภำต ำบล 
                   

  
มาตรา ๓๘ นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลให้เป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการด าเนินการของสภาต าบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรืออาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นายอ าเภอมี
อ านาจยับยั้งการด าเนินการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้และรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือวินิจฉัย 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการด าเนินการของสภาต าบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอ านาจสั่งการให้สภาต าบลระงับการด าเนินการดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการด าเนินการของสภาต าบลเป็นไปโดยชอบแล้ว ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอ าเภอ แต่ถ้านายอ าเภอไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน   
สิบห้าวันนับแต่วันที่ยับยั้ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ให้การ
ยับยั้งของนายอ าเภอและอ านาจสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ครบก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
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มาตรา ๓๙ หากปรากฏว่าสภาต าบลกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งยุบ
สภาต าบลได้ตามค าเสนอแนะของนายอ าเภอ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาต าบลแล้วให้สภาต าบล
ยังคงประกอบด้วยสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งทั้งหมดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับ
เลือกตั้งใหม ่

ในกรณีที่การยุบสภาต าบลตามวรรคหนึ่งเป็นผลจากการกระท าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
แพทย์ประจ าต าบล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกระท าการด้วย ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล แล้วแต่กรณี 
โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และถ้าสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง
ของสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งทั้งหมด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งบุคคลตามจ านวนที่เห็นสมควรเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าที่กับสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่งที่เหลืออยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้ าน หรือแพทย์
ประจ าต าบลและสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ 

  
หมวด ๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
                   

  
มาตรา ๔๐ สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน  

สามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน
ประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วย 

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาต าบลตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔๑ สภาต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๐ ให้พ้นจาก
สภาพแห่งสภาต าบลนับแต่วันที่ได้ประกาศจัดตั้งข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต้นไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ ของสภาต าบลตาม  
วรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๔๑ ทวิ๑๒ สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น โดยให้น า
มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                                                           
๑๒ มาตรา ๔๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



- ๑๒๘ - 
 

มาตรา ๔๑ ตรี๑๓ สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบล
นั้น   โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่ วน
ท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย๑๔ 

ให้น ามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการรวมตาม     
วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑ จัตวา๑๕ ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประกาศยุบสภาต าบลทั้งหมดและ
องค์การบริหารส่วนต าบลใดที่มีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพ้ืนที่เข้ากับองค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่ืนหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว 

การรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดตาม    
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น 

การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคนแต่มีสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะหรือ
โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่จะไปรวมได้โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นก็ได้ 

ให้น ามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการยุบและรวมตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑ เบญจ๑๖ สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแยกพ้ืนที่บางส่วนไปรวม
กับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือรับพ้ืนที่บางส่วนของสภาต าบล
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนมารวมด้วยได้ โดยท าเป็นประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย และให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยด้วย 

การส ารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพ้ืนที่ในเขตสภาต าบลหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ งให้ เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

                                                           
๑๓ มาตรา ๔๑ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔ มาตรา ๔๑ ตรี วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๕ มาตรา ๔๑ จัตวา แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๖ มาตรา ๔๑ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ เจ้าหน้าที่ของสภาต าบล หรือพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้โอน
และผู้รับโอนตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด 

มาตรา ๔๑ ฉ๑๗ ในกรณีที่มีการด าเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี มาตรา ๔๑ 
จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเป็นเหตุให้ต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  ให้ด าเนินการเลือกตั้งเพ่ือให้มีสมาชิกครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอ่ืนในหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เว้นแต่วาระการด ารง
ต าแหน่งที่ เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่ งร้อยแปดสิบวันให้สมาชิกของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

มาตรา ๔๒๑๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การ
บริหารส่วนต าบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 

บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ 

มาตรา ๔๓ องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น 

มาตรา ๔๔๑๙ องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ส่วนที่ ๑ 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
                   

  
มาตรา ๔๕๒๐ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลจ านวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น 
                                                           
๑๗ มาตรา ๔๑ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๘ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๙ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจ านวนหมู่บ้านละสามคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย      
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

มาตรา ๔๖๒๑ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร

กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

มาตรา ๔๗๒๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๗ ทวิ๒๓ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของต าบลที่สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับสภาต าบล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๔๗ ตรี๒๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเมื่อ 

                                                                                                                                                                                     
๒๐ มาตรา ๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๑ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๒ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓ มาตรา ๔๗ ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



- ๑๓๑ - 
 

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
(๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๕) มิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน 
(๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น    
จะกระท า 

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ 
(๘) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติใน   

ทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือกระท าการอัน
เสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน      
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภา
องค์การบริการส่วนต าบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์
หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในก าหนดเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้สมาชิกสภาพสิ้นสุด
ลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๘) ผู้นั้น
อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไปยังนายอ าเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
รับทราบมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยระบุข้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งและข้อ เท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายประกอบด้วย และให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ    
ค าอุทธรณ์หรือโต้แย้ง ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้เป็นที่สุด 

(๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดไม่สมควรด ารง
ต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม 
(๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงตาม (๙) พร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                                                                                     
๒๔ มาตรา ๔๗ ตรี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๔๘ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่ง
เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๔๙๒๕ ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งจน
ครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๕๐๒๖ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๒ 
ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตาม (๓) จะด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกไม่ได้ ตลอดอายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น 

มาตรา ๕๑ เมื่อต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะ
เหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทน
ต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๕๒๒๗ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการประชุมและด าเนิน
กิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปฏิบัติการตามหน้าที่ และกระท ากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งใด ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพ่ือท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมส าหรับ    
การประชุมในครั้งนั้น 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งใด ถ้าผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่ง    
ปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในที่ประชุมครบ
องค์ประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
                                                           
๒๕ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๗ มาตรา ๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ส่วนต าบลเท่าที่มีอยู่ในที่ประชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้น
ต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้มีมติให้ปิดประชุม และให้
น าความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว๒๘ 

มาตรา ๕๓๒๙ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด 

นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาใน
วรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

มาตรา ๕๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 

ในกรณีท่ียังไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้นายอ าเภอเป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 

มาตรา ๕๕๓๐ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอ าเภอเรียก
ประชุมวิสามัญได ้

สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอ าเภอ 

มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่จึงจะเป็น
องค์ประชุม 

                                                           
๒๘ มาตรา ๕๒ วรรคห้า แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๙ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๐ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๖/๑๓๑ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องใดอัน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ได ้

มาตรา ๕๗๓๒ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้
พ้นจากต าแหน่ง 

 
ส่วนที่ ๒ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล๓๓ 
                   

  
มาตรา ๕๘๓๔ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๕๘/๑๓๕ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา

ต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา

ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของ

                                                           
๓๑ มาตรา ๕๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๒ มาตรา ๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๓ ชื่อ ส่วนที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖  
๓๔ มาตรา ๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๕ มาตรา ๕๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



- ๑๓๕ - 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๘/๒๓๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมี
ระยะการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๘/๓๓๗ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 

มาตรา ๕๘/๔๓๘ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ 

มาตรา ๕๘/๕๓๙ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่ส าคัญและ
จ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 

                                                           
๓๖ มาตรา ๕๘/๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๗ มาตรา ๕๘/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๘ มาตรา ๕๘/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๙ มาตรา ๕๘/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

มาตรา ๕๘/๖๔๐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและมีสิทธิแถลง
ข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มาตรา ๕๘/๗๔๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปใน
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดวันส าหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะท าได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 

มาตรา ๕๙๔๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ 

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

มาตรา ๖๐๔๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                           
๔๐ มาตรา ๕๘/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๑ มาตรา ๕๘/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๔๒ มาตรา ๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



- ๑๓๗ - 
 

อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการ
แทน 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือ   
มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 

อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจ
โดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการ
แทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคห้า ต้องกระท าภายใต้    
การก ากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ 

มาตรา ๖๐/๑๔๔ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดหรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

มาตรา ๖๑ (ยกเลิก)๔๕ 

มาตรา ๖๒ (ยกเลิก)๔๖ 

มาตรา ๖๓ (ยกเลิก)๔๗ 

มาตรา ๖๔๔๘ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 

                                                                                                                                                                                     
๔๓ มาตรา ๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๔ มาตรา ๖๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๕ มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๖ มาตรา ๖๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๗ มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๘ มาตรา ๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



- ๑๓๘ - 
 

(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ 
(๕) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ 
(๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๙๒ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) 
ให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้เป็นที่สุด 

ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติ
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๖๔/๑๔๙ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง 
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๔ 
(๖) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ 
(๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๒ 
ให้น าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 
ให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๔/๒๕๐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

                                                           
๔๙ มาตรา ๖๔/๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๐ มาตรา ๖๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



- ๑๓๙ - 
 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะ
กระท า 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่
บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือ
กรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

มาตรา ๖๕๕๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และพนักงานส่วนต าบล เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

เมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
ส่วนที่ ๓ 

อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
                   

  
มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม 

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล 
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                           
๕๑ มาตรา ๖๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘)๕๒ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙)๕๓ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร 

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒)๕๔ การท่องเที่ยว 
(๑๓)๕๕ การผังเมือง 

มาตรา ๖๙ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ
มาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ       
ในอันที่จะด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว
ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไป
ประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย 

มาตรา ๖๙/๑๕๖ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ

                                                           
๕๒ มาตรา ๖๗(๘) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๓ มาตรา ๖๗(๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๔ มาตรา ๖๘(๑๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๕ มาตรา ๖๘(๑๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง         
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๗๐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทางราชการ
ในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 

มาตรา ๗๑๕๗ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้
บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือ
ให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ 
แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่ วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วย  
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้ส่งคืน
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลดังกล่าวเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
ใหม่ หากนายอ าเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน   
สิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอ าเภอ
เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
ลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอ าเภอ     
แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคืนจากนายอ าเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นอันตกไป 

                                                                                                                                                                                     
๕๖ มาตรา ๖๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๗ มาตรา ๗๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๗๒๕๘ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่า  
ด้วยการนั้น 

เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจาก
ต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และในกรณีที่ เป็น
ข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับหน่วยงาน       
ต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง 

มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
ร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่
จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

 
ส่วนที่ ๔ 

รำยได้และรำยจ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
                   

 

มาตรา ๗๔๕๙ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดเมื่อได้มี
การจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
วรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ เช่นเดียวกับอ านาจและหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เว้นแต่จะมี
กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจและหน้าที่ดังกล่าวให้
หน่วยงานอ่ืนของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่ก าหนดในมาตรา ๘๑๖๐ 

มาตรา ๗๕ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

                                                           
๕๘ มาตรา ๗๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๙ มาตรา ๗๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๐ มาตรา ๗๔ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



- ๑๔๓ - 
 

มาตรา ๗๖๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อ
เก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภท
หนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถานที่    
เล่นการพนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล 

การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๗๗๖๒ รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล เงินอากรประทานบัตร
ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่ าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย      
ว่าด้วยป่าไม้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองค์การ
บริหารส่วนต าบลใด ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

มาตรา ๗๘ ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยปิโตรเลียม ทั้งนี้ ในองค์การบริหารส่วนต าบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว    
ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗๙ เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วนต าบลใด   
ให้แบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘๐๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อ
เก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้ก าหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

                                                           
๖๑ มาตรา ๗๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๒ มาตรา ๗๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๓ มาตรา ๘๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



- ๑๔๔ - 
 

มาตรา ๘๑ องค์การบริหารส่วนต าบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บ   
ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ ในกรณี
เช่นนี้เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
(๖) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๘) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๘๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือ     
นิติบุคคลต่างๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๘๔ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินคา่ตอบแทนอ่ืนๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
(๘) ค่าสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 
(๑๐) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

ก าหนดไว้ 



- ๑๔๕ - 
 

มาตรา ๘๖๖๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๘๗๖๕ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ าปีนั้น
หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอ าเภอ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ
พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือ
ว่านายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ ว่าราชการ
จังหวัดภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งมติยืนยันเพ่ือให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งไปยังนายอ าเภอเพ่ือลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัติ
นั้นเป็นอันตกไป หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
ด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ     
ร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ     
ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอและให้
ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป 

ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ 

                                                           
๖๔ มาตรา ๘๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๕ มาตรา ๘๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ 
หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอ      
การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนไม่ว่า    
โดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 

มาตรา ๘๗/๑๖๖ ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอ าเภอตั้งคณะกรรมการ
คณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือ
ยืนยันสาระส าคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่กรรมการครบจ านวนหกคน 

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
นายอ าเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่กรรมการหรือ
ประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจ านวน 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอ าเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาด
โดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอ าเภอ 

ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการใน
วรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจาก
นายอ าเภอ หากนายองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้นายอ าเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ้นจากต าแหน่ง 

                                                           
๖๖ มาตรา ๘๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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มาตรา ๘๗/๒๖๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบ
ให้ตราข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปี      
ที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้นายอ าเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

มาตรา ๘๘ ระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการทรัพย์สิน การซื้อ 
การจ้าง ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค านึงถึงความเป็นอิสระความคล่องตัวและ
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

มาตรา ๘๙ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบการคลังการบัญชี หรือ
การเงินอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยอนุโลม 

  
ส่วนที่ ๕ 

กำรก ำกับดูแลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
                   

  
มาตรา ๙๐๖๘ ให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอ าเภอมีอ านาจเรียก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมา
ชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลมาตรวจสอบก็ได้ 

เมื่อนายอ าเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจเป็นการ
เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอ าเภอได้ชี้แจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่
ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ามิได้ ให้นายอ าเภอมีอ านาจออกค าสั่งระงับการปฏิบัติ
ราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วให้รีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ภายในสิบห้าวันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 

                                                           
๖๗ มาตรา ๘๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๘ มาตรา ๙๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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การกระท าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้วแต่กรณีตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๙๑๖๙ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอ าเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือยุบสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอ านาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย 

เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน 

มาตรา ๙๒๗๐ หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กระท าการ     
ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย
อ านาจหน้าที่ ให้นายอ าเภอด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล มี
พฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจริง ให้นายอ าเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

  
บทเฉพำะกำล 
                   

  
มาตรา ๙๓ ให้ถือว่าบรรดากรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เฉพาะที่อยู่ในเขตต าบลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ หรือพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๔ บรรดาบทกฎหมายใดที่อ้างถึงกรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายถึงสมาชิก
สภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๕ สภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ ใด มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้

                                                           
๖๙ มาตรา ๙๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๐ มาตรา ๙๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการจัดตั้ง
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาต าบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
วรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างด าเนินการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาตรา ๖ มาใช้
บังคับแก่ต าบลดังกล่าว และให้สภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจนถึงวันที่มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลครั้งแรก 

เมื่อจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้โอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือ
เงินอุดหนุน ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 

ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมิให้น าความในมาตรา ๕๘ 
วรรคสอง มาใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
ก านันเป็นประธานกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

  
 
 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
บัญญัติ บรรทัดฐำน 
รองนำยกรัฐมนตรี 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาต าบลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท าให้การบริหารงานไม่
สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานะของสภา
ต าบลและการบริหารงานของสภาต าบลเสียใหม่ให้สามารถรองรับการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนได้        
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการยกฐานะสภาต าบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘๗๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติในเรื่อง
อายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบล และของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาต าบลตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ  ๒๕๓๗ ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๒ 

มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) เฉพาะลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และถ้าผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๙ (๖) ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก็ให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙ (๖) นับแต่วันเลือกตั้ง 

มาตรา ๒๓ บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการบริหารซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็
ตาม ไม่ต้องด าเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างและให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู่ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งว่างลงตามวรรคสอง และเป็นประธาน
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารด้วย ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มีอยู่เป็นประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ต าแหน่งนั้นว่างลง 

                                                           
๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนที่ ๔๘ ก/หน้า ๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 
๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๔๐ ก/หน้า ๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
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ให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซึ่งได้รับการเลือกขึ้นแทนนั้นด ารงต าแหน่ง
ได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นสมาชิกโดยต าแหน่งพ้นจาก
สมาชิกภาพไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิก
เท่าที่มีอยู่ และบรรดากิจการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าวได้กระท าไปในอ านาจหน้าที่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับได้ 

มาตรา ๒๕ ในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้น ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ การ
บริหารส่วนต าบลโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ และยกเว้นไม่ต้องเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๕ ให้ถือเขตหมู่บ้านแต่ละ
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเขตเลือกตั้ง 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ เป็น ไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๒๖ องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเหตุจะต้องยุบและรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้
ด าเนินการตามมาตรา ๔๑ จัตวา ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้วาง
หลักการจัดองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองยิ่งขึ้นและให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น สมควรจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น ระบบองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๓ 

มาตรา ๓๑ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๓๒ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังอยู่ในต าแหน่งต่อไป และให้

                                                           
๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๕๕ ก/หน้า ๗/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



- ๑๕๒ - 
 

ถือว่าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่งใดที่ได้
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
กรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือ
ค าสั่งนั้นอ้างถึงคณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๓ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่งใด
ที่อ้างถึงข้อบังคับต าบล ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่ง
นั้นอ้างถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เท่ าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ คือ เนื่องจากในปัจจุบันบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัด
ระเบียบบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเนื้อหาสาระที่ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดระเบียบบริหารราชการ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยแม้ว่าสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยการ
ปกครองพ้ืนฐานที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นการแตกต่างจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนก็ตาม แต่บทบัญญัติ
บางประการก็ควรจะมีลักษณะที่เหมือนกัน เช่น คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาการเลือกตั้ง การ
ขาดคุณสมบัติ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหาร และการก ากับดูแล เป็นต้น จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๔ 

มาตรา ๓๗ บรรดาสมาชิกสภาต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภาต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภา 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา 
๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี ชื่อของส่วนที่ ๒ ในหมวด ๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๘/๑ มาตรา ๕๘/๒ 
มาตรา ๕๘/๓ มาตรา ๕๘/๔ มาตรา ๕๘/๕ มาตรา ๕๘/๖ มาตรา ๕๘/๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๔/๑ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๗/๑ มาตรา ๘๗/๒ และมาตรา ๙๒ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับจนกว่าจะครบอายุของสภาต าบล สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือมีการยุบสภา และมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

                                                           
๗๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๒๔ ก/หน้า ๑๖/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
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หลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้น าบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับแทนในระหว่างเวลาดังกล่าว 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เหมาะสมกับการบริหารงานของสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒๗๕ 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชน

ทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                           
๗๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๔ ก/หน้า ๘/๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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พระรำชบัญญัติ 

ระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
พ.ศ.๒๕๒๘ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๕๐) 
                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว้ ณ วันที่ ๒๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

เป็นปีท่ี ๔๐ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญ ญั ติ นี้ เรี ยกว่ า  “พระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบบริห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๑๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ 
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(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

มาตรา ๔ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งอ่ืนใดอ้างถึงกรุงเทพ   
มหานคร เขต แขวง จังหวัด อ าเภอ ต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ให้ถือว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งนั้น อ้างถึงกรุงเทพมหานคร เขตหรือแขวง ตามพระราชบัญญัติ
นี้ แล้วแต่กรณี เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมวด ๑ 
กำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

                   
  

มาตรา ๖ ให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น        
มีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้และมี อาณาเขตท้องที่ตามที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 

มาตรา ๗ ให้แบ่งพ้ืนที่การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นเขตและแขวงตามพ้ืนที่เขตและแขวง  
ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เขตให้กระท าโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในเขตหนึ่งถ้าเห็นสมควรอาจแบ่งพ้ืนที่การบริหารออกเป็นแขวงก็ได้ การตั้ง ยุบ หรือ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่แขวงให้ท าเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘ บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงเขตท้องที่จังหวัดให้หมายถึงกรุงเทพมหานคร   
อ้างถึงเขตท้องที่อ าเภอให้หมายถึงเขต อ้างถึงเขตท้องที่ต าบลให้หมายถึงแขวง อ้างถึงหัวหน้าเขตให้หมายถึง
ผู้อ านวยการเขตตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมวด ๒ 

กำรบริหำรกรุงเทพมหำนคร 
                        

  
มาตรา ๙ การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
(๑) สภากรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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ส่วนที่ ๑ 
สภำกรุงเทพมหำนคร 

                   
  

มาตรา ๑๐ สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจ านวนตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๑ 

มาตรา ๑๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะกระท าได้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง 

การก าหนดเขตเลือกตั้ง ให้ถือเกณฑ์ราษฎรหนึ่งแสนคนเป็นประมาณโดยพยายามจัดให้แต่ละ
เขตเลือกตั้งมีจ านวนราษฎรใกล้เคียงกันเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ต้องไม่เป็นการน าเอาพ้ืนที่ของเขตหนึ่งไปรวมกับ
เขตอ่ืนหรือน าพื้นที่เพียงบางส่วนของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวงอ่ืน 

ในเขตเลือกตั้งหนึ่งให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้หนึ่งคน ถ้าเขตใดมีจ านวนราษฎร    
ไม่พอที่จะจัดให้เป็นหนึ่งเขตเลือกตั้ง ก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นหนึ่งคนและให้ถือ
เป็นเขตเลือกตั้งหนึ่ง 

การก าหนดเขตเลือกตั้งให้ค านวณตามเกณฑ์จ านวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดท้ายก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และให้ท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์และวิธีการของการก าหนดเขตเลือกตั้ง จ านวนแตกต่างของราษฎรในแต่ละเขต
เลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๑๒๒ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑)๓ มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว    

ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง และ 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า   

เก้าสิบวัน 

มาตรา ๑๓ บุคคลผู้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ 

(๑) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒)๔ (ยกเลิก) 

                                                           
๒ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓ มาตรา ๑๒ (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔มาตรา ๑๓ (๒) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๔) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕)๕ อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๔ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(๑)๖ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันสมัครไม่น้อย

กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร และได้เสียภาษีตามกฎหมาย     
ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ให้กรุงเทพมหานครในปีที่สมัครหรือ     
ปีก่อนที่สมัครหนึ่งปี 

มาตรา ๑๕๗ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๖๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี 
(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ (๑) (๓) หรือ (๕) 
(๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๕) เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวัน

เลือกตั้ง เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
(๖)๙ (ยกเลิก) 
(๗) เป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๘) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท้องถิ่น 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๙) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๑๐) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วน

ท้องถิ่น 

                                                           
๕ มาตรา ๑๓ (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ มาตรา ๑๔ (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗ มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๙ มาตรา ๑๖ (๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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(๑๑) เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรือเลิกจ้างเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๒) เป็นผู้ถูกถอดถอนให้ออกจากต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึงวันสมัคร         
รับเลือกตั้งยังไม่ครบสี่ปี 

(๑๓) เป็นผู้ถูกให้ออกจากต าแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๓ (๘) ถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้งยังไม่ครบสี่ปี 

(๑๔) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

มาตรา ๑๗ อายุของสภากรุงเทพมหานครมีก าหนดคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
ขึ้น ใหม่ เป็นการเลือกตั้ งทั่ วไป ซึ่ งต้องก าหนดวันเลือกตั้ งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ อายุของสภา
กรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องก าหนดวันเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๑๘  ในกรณี ที่ การด าเนิน งานของผู้ ว่ าราชการกรุงเทพมหานครและสภา
กรุงเทพมหานคร ขัดแย้งกันจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ได้ 

ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอทบทวนให้
พิจารณาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอตาม
วรรคหนึ่ง ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ยุบสภากรุงเทพมหานครตามข้อเสนอ
ทบทวนหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอทบทวนดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สั่งยุบ
สภากรุงเทพมหานครในเหตุการณ์เดียวกันอีก ให้กระท าได้เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ครบก าหนด
สามสิบวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอทบทวนตามวรรคสอง 

มาตรา ๑๙  ถ้าปรากฏว่าการด าเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภา
กรุงเทพมหานครขัดแย้งกัน หรือการด าเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร
เป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม และ
การแก้ไขสภาพเช่นนั้นไม่อาจกระท าได้โดยเหมาะสมด้วยวิธีการอ่ืนนอกจากการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจให้ยุบสภากรุงเทพมหานครเพ่ือให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ได้ 
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มาตรา ๒๐ การยุบสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ และการที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอทบทวนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสาม ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งและอยู่ใน
ต าแหน่งตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร 

เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามอายุ
ของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวัน เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภา
กรุงเทพมหานครที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๒๒ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องไม่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่ง
กรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๒๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภากรุงเทพมหานครและให้มีผลนับแต่วันถัด

จากวันยื่นหนังสือลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ เว้นแต่กรณีตาม

มาตรา ๑๖ (๔) 
(๕) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ 
(๖) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
(๗) ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 
(๘) สภากรุงเทพมหานครวินิจฉัยให้ออก เพราะเห็นว่าได้กระท าการอันเป็นการเสื่อมเสียแก่

เกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง มติของสภากรุงเทพมหานครในข้อนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครลงมติ 
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(๙)๑๐ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และถ้าสมาชิก
ภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมดเพราะเหตุดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการยุบสภา
กรุงเทพมหานคร 

ในกรณีตาม (๘) ให้กระท าเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้องขอหรือเมื่อสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครไม่น้ อยกว่าหนึ่ งในสามของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดเข้าชื่ อเสนอเป็นญั ตติ ให้ สภา
กรุงเทพมหานครพิจารณา 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครด าเนินการ
สอบสวน ถ้าประธานสภากรุงเทพมหานครรายงานว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นสิ้นสุดลงตามข้อกล่าวหานั้น 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งให้พ้นจาก
ต าแหน่ง 

การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรานี้ ให้น ามาตรา ๕๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๕ ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนหนึ่งและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่เกินสองคน โดยให้ด ารงต าแหน่งทันทีที่ได้  
รับเลือก 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศชื่อประธานสภาและรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครผู้ได้รับเลือกในราชกิจจานุเบกษา 

ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครด ารงต าแหน่งตามวาระคราวละสองปี 

มาตรา ๒๖ ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงวาระ
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
(๒) ลาออกจากต าแหน่ง โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และให้

มีผลนับแต่วันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก 
(๓) เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อ

เสนอญัตติให้สภากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครใหม่ และ
สภากรุงเทพมหานครมีมติตามนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด โดยให้พ้น
จากต าแหน่งเมื่อได้มีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนใหม่ข้ึนแทน แล้วแต่กรณี และให้ผู้ได้รับเลือกนั้นอยู่ในต าแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 

                                                           
๑๐ มาตรา ๒๓ (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๒๗  ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ ด าเนินกิจการของสภา
กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร 

รองประธานสภากรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ กระท ากิจการแทนประธานสภา
กรุงเทพมหานครเมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ประธานสภา
กรุงเทพมหานครมอบหมาย 

เมื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานเฉพาะใน
การประชุมคราวนั้น 

มาตรา ๒๘ ให้มีเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน และเลขานุการรอง
ประธานสภากรุงเทพมหานครไม่ เกินจ านวนรองประธานสภากรุงเทพมหา นคร โดยประธานสภา
กรุงเทพมหานครเป็นผู้แต่งตั้ง 

มาตรา ๒๙ สภากรุงเทพมหานครมีอ านาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ข้อบั งคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้ าที่ ของประธานสภา
กรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสามั ญหรือวิสามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย 
การลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบ และความเรียบร้อยของกิจการอ่ืนอัน
เป็นหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๓๐ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไป ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็น
ครั้งแรก 

ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าสองสมัย แต่ต้องไม่เกิน 
สี่สมัย จ านวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยให้สภากรุงเทพมหานคร
ก าหนด 

สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดเวลาสามสิบวัน แต่ถ้ามี
กรณีจ าเป็นให้ประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่
เกินสิบห้าวัน 

การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบก าหนดเวลาสามสิบวัน จะกระท าได้แต่โดยความเห็นชอบ
ของสภากรุงเทพมหานคร 

ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามสมัยประชุมและ
เป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม 

มาตรา ๓๑ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อมีกรณีเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน



- ๑๖๓ - 
 

สามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด อาจท าค าร้องยื่นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอให้เรียกประชุมสภา
กรุงเทพมหานครเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม โดยก าหนด    
วันประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าร้อง 

สมัยประชุมวิสามัญให้มีก าหนดเวลาสามสิบวัน แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็นให้ประธานสภา
กรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

การปิดสมัยประชุมวิสามัญก่อนครบก าหนดเวลาสามสิบวัน จะกระท าได้แต่โดยความ
เห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๓๒ การประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกคราวต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า    
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภากรุงเทพมหานคร และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่อท่ีประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๓๓ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็น
อย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ หรือในข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้สภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจ
หน้าที่ 

มาตรา ๓๕ การประชุมของสภากรุงเทพมหานครย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่ก าหนด
ในข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร แต่ถ้าหากว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 

มาตรา ๓๖ ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกย่อมมีสิทธิตั้งกระทู้ถามผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของ
กรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๓๗ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวนไม่น้อยกว่าสองในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพ่ือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

ญัตติดังกล่าวในวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร และให้ประธานสภา
กรุงเทพมหานครแจ้งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือก าหนดวันเวลาส าหรับการเปิดอภิปรายทั่วไป     
ซ่ึงต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับแจ้ง 

การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้สภากรุงเทพมหานครจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ 



- ๑๖๔ - 
 

มาตรา ๓๘ สภากรุงเทพมหานครมีอ านาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเป็น
คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือ
มิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือกระท ากิจการ
หรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อสภา
กรุงเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผู้มิได้เป็น
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้จ านวน
กรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอนั้นให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสภา
กรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๓๙ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้มีกรรมการจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้ที่เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นกรรมการ
ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 

มาตรา ๔๐ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑  คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครมีอ านาจเรียกเจ้าหน้าที่ ของ
กรุงเทพมหานครมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระท าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาอยู่นั้นได้ ทั้งนี้ จะกระท านอกสมัยประชุมของสภากรุงเทพมหานครก็ได้ และถ้ามีความจ าเป็น
คณะกรรมการแต่ละคณะ อาจตั้ งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียดในเรื่องที่ เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการก็ได้ 

มาตรา ๔๒ คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร ให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่     
คราวละสองปี 

คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ให้สิ้นสภาพไปหลังจากท่ีได้ปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและเสนอรายงานต่อสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว 

มาตรา ๔๓ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร รวมทั้ งคณะกรรมการที่สภากรุงเทพมหานครตั้งขึ้น หรือคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการตั้งขึ้น ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอ่ืนตามที่ก าหนดโดย    
พระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
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ส่วนที่ ๒ 
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

                        
  

มาตรา ๔๔ ให้กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้น 
โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะกระท าได้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้มี
การเลือกตั้งแล้ว ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย  
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ผลของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ 

มาตรา ๔๖ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ 

มาตรา ๔๗ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้จัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายใน

หกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดวาระ แต่ถ้าต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่างลงโดยเหตุอ่ืน ให้ท าการเลือก
ตั้งขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน และให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งโดยเริ่มนับวาระใหม่ 

มาตรา ๔๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง 
ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

มาตรา ๔๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๒) สั่ง อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
(๓) แต่งตั้ งและถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือเป็นคณะกรรมการเพ่ือ
ปฏิบัติราชการใด ๆ 

(๔ ) บ ริห ารราชการตามที่ คณ ะรั ฐมน ตรี  น ายกรั ฐมนตรี  ห รื อ รั ฐมน ตรี ว่ าก าร
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

(๕) วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย 
(๖) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
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(๗) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

มาตรา ๕๐ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และให้มีอ านาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายอ่ืนได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี 
แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๕๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๑) ต้องไม่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นหรือต าแหน่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ต าแหน่งที่ต้องด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

(๒) ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นนอกเหนือไปจากท่ีส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอ่ืนในธุรกิจการงาน
ตามปกติ 

(๓) ต้องไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับกรุงเทพมหานครหรือการพาณิชย์
ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็น
คู่สัญญาหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาอยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง 

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับเบี้ยหวัด
บ าเหน็จบ านาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครรับเงินตอบแทน เงินค่าเบี้ยประชุม หรือเงินอ่ืนใด เนื่องจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร หรือสภากรุงเทพมหานครหรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้
เป็นโดยต าแหน่ง 

มาตรา ๕๒ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและให้มีผลนับแต่  

วันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๖ ยกเว้นลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๔) 
(๕) กระท าการอันต้องห้ามตามบทที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ 
(๖) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
(๗) มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
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(๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้ออกจากต าแหน่งเมื่อมีกรณี
แสดงให้เห็นว่า ได้กระท าการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการ  
อันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดย
ส่วนรวมหรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 

(๙)๑๑ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ในกรณีมีพฤติการณ์ดังที่ระบุไว้ตาม (๘) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติขอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได้ มติของสภากรุงเทพมหานครในข้อนี้ต้องมีคะแนนเสียง   
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ในการนี้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยต้องน าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งมติของสภา
กรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๕ ๓  เมื่ อปรากฏกรณี ตามมาตรา ๕ ๒  (๔ ) ห รือ  (๕ ) ให้ รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยสั่งให้มีการสอบสวนก่อนมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง แต่ผู้ถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งมีสิทธิ    
ยื่นฟ้องต่อศาลเพ่ือขอให้เพิกถอนค าสั่งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

ในระหว่างรอค าพิพากษาของศาล ให้ผู้ถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งพักการปฏิบัติหน้าที่นับ     
แต่วันที่ได้รับค าสั่งจนกว่าศาลจะพิพากษา 

ในกรณีผู้ถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งไม่ยื่นฟ้องต่อศาล หรือศาลพิพากษาให้เป็นไปตามค าสั่ง    
ให้ผู้ถูกสั่งนั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกค าสั่ง 

วันที่ได้รับค าสั่งให้ออกจากต าแหน่งให้หมายถึงวันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับค าสั่ง
ดังกล่าว 

มาตรา ๕๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๕๒ (๑) คงอยู่ใน
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณีพ้นจาก
ต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืนใดนอกจากการออกตามวาระ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ถ้าไม่มีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๕๕ ให้มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจ านวนไม่เกินสี่คนตามล าดับที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจัดไว้ ช่วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครตามที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครมีค าสั่งมอบหมาย 

ค าสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                           
๑๑ มาตรา ๕๒ (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



- ๑๖๘ - 
 

มาตรา ๕๖ ให้มีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการผู้ ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครไม่เกินจ านวนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๕๗ ในกรณีมีการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๙ (๓) ต าแหน่งดังกล่าวจะมีจ านวนรวมกันทั้งหมดเกินเก้าคนไม่ได้ 

มาตรา ๕๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา เป็นข้าราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 

ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองมาใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภา
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี มีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา จากบุคคลซึ่ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นสมควร และจะต้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่าวด้วย 

เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้แต่งตั้งข้าราชการ
การเมือง แล้วแต่กรณี พ้นจากต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองตามวรรคสองพ้นจากต าแหน่ง
ด้วย นอกจากการพ้นจากต าแหน่งดังกล่าว บุคคลดังกล่าวต้องพ้นจากต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการการเมือง หรือเมื่อกระท าการต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ หรือถูกสั่งให้ออกตามค าสั่งของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นไปโดยมีความผิดหรือไม่มีความผิด
ก็ตาม 

มาตรา ๕๙ ให้ข้าราชการการเมืองตามมาตรา ๕๘ และคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ได้รับเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ส าหรับต าแหน่งตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

 
หมวด ๓ 

กำรจัดระเบียบรำชกำรของกรุงเทพมหำนคร 
ส่วนที่ ๑ 

ส่วนรำชกำรของกรุงเทพมหำนคร 
 

มาตรา ๖๐ ให้จัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
(๑) ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
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(๒) ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๓) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๔) ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๕) ส านักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นส านัก 
(๖) ส านักงานเขต 
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงส านัก หรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยท าเป็นประกาศของ
กรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๑ ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ า
ของสภากรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ขึ้นต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขึ้นต่อประธานสภา
กรุงเทพมหานคร และมีผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็น
ผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๖๒ ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
และงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการ
การเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขึ้นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมี
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีหัวหน้าส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้ช่วยของเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาน คร และของ
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และในการบังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครขึ้นต่อ
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามล าดับ 

มาตรา ๖๓ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการประจ าของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานครขึ้นต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขึ้นต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และจะ
ให้มีผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครก็ได ้
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มาตรา ๖๔ ส านักปลัดกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของ
กรุงเทพมหานคร และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักปลัดกรุงเทพมหานคร และจะให้มีรองปลัด
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ 

มาตรา ๖๕ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครมี
อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและตามค าสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ก ากับ เร่งรัด 
ติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานครรองจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๖๖ ส านักตามมาตรา ๖๐ (๕) มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อ านวยการส านักซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านัก และจะให้มี
รองผู้อ านวยการส านักซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติ
ราชการแทนผู้อ านวยการส านักก็ได้ 

มาตรา ๖๗ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖ ให้ผู้อ านวยการส านักมี
อ านาจหน้าที่ตามที่มีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่ งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัด
กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของส านักที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร ก ากับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของส านักที่รับผิดชอบ 

 
ส่วนที่ ๒ 

เขตและสภำเขต 
                   

  
มาตรา ๖๘ ส านักงานเขตมีผู้อ านวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะให้มีผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต      
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการเขตก็ได้ 

มาตรา ๖๙ ให้ผู้อ านวยการเขตมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ เว้นแต่

พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
(๒) อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการเขต 
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(๓) อ านาจหน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่เป็นการสมควร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจสั่งให้ส านักงานเขตใด
ปฏิบัติหน้าที่ใดแทนส านักงานเขตอ่ืนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และจะให้ผู้อ านวยการเขตใดเป็นผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่นั้นก็ได้ แต่ต้องประกาศการสั่งการดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗๑ ในเขตหนึ่ง ๆ ให้มีสภาเขต ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีจ านวน
อย่างน้อยเขตละเจ็ดคน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มข้ึนอีก
หนึ่งคนต่อจ านวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าถึงห้าหมื่นหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสน 

จ านวนสมาชิกสภาเขตที่แต่ละเขตจะพึงมี ให้ค านวณตามเกณฑ์จ านวนราษฎรแต่ละเขตตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดท้ายก่อนวันประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขต และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศจ านวนสมาชิกสภาเขตที่จะท าการเลือกตั้งในแต่ละ
เขต 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขต 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
การประกาศตามวรรคสองและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตให้กระท าเป็นประกาศ

กรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗๒ อายุของสภาเขตมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 
เมื่ออายุของสภาเขตสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

ซึ่งต้องก าหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่อายุของสภาเขตสิ้นสุดลง 

มาตรา ๗๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแต่วันเลือกตั้ง และอยู่ในต าแหน่งตามอายุ
ของสภาเขต 

เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาเขตในเขตใดว่างลงถึงกึ่งจ านวนของสมาชิกสภาเขตที่เขตนั้นจะมีได้
ตามประกาศในมาตรา ๗๑ วรรคห้า สมาชิกภาพของสภาเขตแห่งนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง และให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเขตข้ึนใหม่ ภายในเก้าสิบวันนับแต่มีกรณีดังกล่าว 

มาตรา ๗๔ ให้สภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเป็นประธานสภาเขตคนหนึ่งและรองประธานสภา
เขตคนหนึ่ง โดยให้ด ารงต าแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก 

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศชื่อประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตผู้ได้รับ
เลือก 

ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตด ารงต าแหน่งตามวาระคราวละหนึ่งปี 

มาตรา ๗๕ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ให้ผู้อ านวยการเขตนัดประชุม
สมาชิกสภาเขตเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก 
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ให้สภาเขตก าหนดให้มีการประชุมสภาเขตอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะประชุมในวันใด 
เวลาใด ให้เป็นไปตามมติของสภาเขต 

มาตรา ๗๖ ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต และหรือผู้ที่ผู้อ านวยการเขตมอบหมายมี
หน้าที่เข้าประชุมสภาเขต และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่อที่ประชุม
สภาเขต แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๗๗ ให้ประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขตได้รับเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าเบี้ย
ประชุม และเงินตอบแทนอ่ืนตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๗๘ ให้ผู้อ านวยการเขตอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุมและกิจการอื่นที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภาเขต 

มาตรา ๗๙ ให้สภาเขตมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตต่อผู้อ านวยการเขตและสภา

กรุงเทพมหานคร 
(๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเขต ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย 
(๓) สอดส่องและติดตามดูแลการด าเนินการของส านักงานเขต เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร 
(๔) ให้ค าแนะน าหรือข้อสังเกตต่อผู้อ านวยการเขต เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริการ

ประชาชนภายในเขต หากผู้อ านวยการเขตไม่ด าเนินการใด ๆ โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ ให้สภาเขตแจ้งให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาด าเนินการต่อไป 

(๕) ให้ค าปรึกษาตามท่ีผู้อ านวยการเขตร้องขอ 
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อัน

เกี่ยวกับการงานของสภาเขต ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการนั้น 
(๗) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ก าหนดในกฎหมายหรือที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม ซึ่งการใช้จ่าย

งบประมาณดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม (๒) 

มาตรา ๘๐ ให้น าความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ (๑)และ (๒) โดย
ขอลาออกต่อสภาเขต มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 
และมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับแก่สภาเขต สมาชิกสภาเขต รองประธานสภาเขต และประธานสภาเขต โดยอนุโลม 
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หมวด ๔ 
กำรรักษำรำชกำรแทน และปฏิบัติรำชกำรแทน 

                   
  

มาตรา ๘๑  อ านาจหน้ าที่ ในการสั่ งหรือการปฏิบั ติ ราชการของรองผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีค าสั่งมอบหมาย 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครตามล าดับที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดไว้ตามมาตรา ๕๕ เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่
มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘๒ วรรค
สอง    มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

อ านาจในการสั่ ง การอนุญ าต การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติ ราชการที่ ผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะ
มอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านัก 
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นส านัก หรือผู้อ านวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็น
ค าสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีรองปลัดกรุงเทพมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัด
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครมีค าสั่งมอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้     
รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดกรุงเทพมหานครหลายคน ให้รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการส านักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นส านักคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษา
ราชการแทน 

อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกรุงเทพมหานครจะพึง
ปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้บัญญัติในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้
รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ผู้อ านวยการ
ส านักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นส านัก ผู้อ านวยการเขต ผู้อ านวยการกอง 
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หัวหน้ากอง หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดกรุงเทพมหานคร ให้ท าเป็นค าสั่งและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘๓ ในกรณีที่มีรองผู้อ านวยการส านัก การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรอง
ผู้อ านวยการส านักให้เป็นไปตามท่ีผู้อ านวยการส านักมีค าสั่งมอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง
ผู้อ านวยการส านักเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการส านักหลายคน ให้รองผู้อ านวยการส านักผู้มี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อ านวยการส านักหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้ด ารงต าแหน่ ง
เทียบเท่าของส านักนั้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผู้อ านวยการส านักจะพึง
ปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้อ านวยการส านักจะมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รอง
ผู้อ านวยการส านักเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ผู้อ านวยกา รเขต 
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าของส านักนั้น ปฏิบัติราชการแทนในนาม
ผู้อ านวยการส านัก ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘๔ ในกรณีที่มีผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วย
ผู้อ านวยการเขตให้เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการเขตมีค าสั่งมอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการเขตหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการเขตเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตหลายคน ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตผู้มี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากองหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน 

อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผู้อ านวยการเขตจะพึง
ปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้อ านวยการเขตจะมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการเขตหรือหัวหน้าส่วนราชการของส านักงานเขตปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการเขตก็ได้ 

มาตรา ๘๕ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ให้
เป็นไปตามท่ีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีค าสั่งมอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ ให้ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
หลายคน ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครมีค าสั่งมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุ งเทพมหานครคนใด  
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คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๘๖ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ให้เป็นไปตามท่ีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีค าสั่งมอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีค าสั่งมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราช การ
กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการใน
ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 

มาตรา ๘๗ ในกรณีที่มีผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร    
การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป
ตามท่ีหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีค าสั่งมอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ให้
ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๘๘ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบ
อ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่ง
มอบหมายหรือมอบอ านาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่าง
ใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 
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หมวด ๕ 
อ ำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร 

                   
  

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการใน
เขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ
ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

(๒) การทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 
(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๕) การผังเมือง 
(๖) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๗) การวิศวกรรมจราจร 
(๘) การขนส่ง 
(๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
(๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๑๑) การควบคุมอาคาร 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(๑๔ ทวิ)๑๒ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
(๑๕) การสาธารณูปโภค 
(๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๑๗) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๑๙) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๐) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่น ๆ 
(๒๑) การจัดการศึกษา 
(๒๒) การสาธารณูปการ 

                                                           
๑๒ มาตรา ๘๙ (๑๔ ทว)ิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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(๒๓) การสังคมสงเคราะห์ 
(๒๔) การส่งเสริมการกีฬา 
(๒๕) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
(๒๖) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
(๒๗) หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ 

เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือที่
กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจะมอบให้
กรุงเทพมหานครปฏิบัติก็ได้ โดยให้ท าเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศ แล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่ท าเป็นข้อบังคับหรือประกาศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๙๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๙ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นส านัก
หรือเทียบเท่าส านัก ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจ ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งมีอ านาจเข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุ   
อันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติดังกล่าว ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น และเพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดง
เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น และให้มีอ านาจยึดหรืออายัด
เอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด รวมทั้งให้มีอ านาจจับกุมผู้กระท า
ความผิดได้ด้วย 

ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระท าความผิดตามวรรคสอง ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร      
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งมีฐานะเป็นส านัก 
ผู้อ านวยการเขต แล้วแต่กรณี เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษจ าคุกให้มีอ านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับ ได้ 
เมื่อผู้ต้องหาช าระค่าปรับตามจ านวนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวก าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี       
การเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกัน 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับ หรือเมื่อยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งมีอ านาจในการสอบสวนและมีฐานะเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เงินค่าปรับตามมาตรานี้ให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๙๑  ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา       
ที่ปรึกษา และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๙๒ กรุงเทพมหานครอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๙๓ กรุงเทพมหานครอาจด าเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได้ เมื่อ 
(๑) การนั้นจ าเป็นต้องกระท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ 
(๒) ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ 
(๓) ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๙๔ กรุงเทพมหานครอาจท ากิจการร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นใน
บริษัทได้ เมื่อ 

(๑) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการเป็นสาธารณูปโภค แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึง
กิจการที่กรุงเทพมหานครได้กระท าอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ 

(๒) กรุงเทพมหานครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว้ 
ในกรณีที่กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน และ 

(๓) สภากรุงเทพมหานครมีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด และ 

(๔) ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
การเปลี่ ยนแปลงจ านวนหุ้ นที่ กรุ ง เทพมหานครถื ออยู่ ต้ องได้ รับอนุ มัติ จากสภา

กรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๙๕ ถ้ากิจการใดอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครอาจ
ด าเนินการนั้นร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้โดยจัดตั้งเป็น
องค์การเรียกว่า สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้แทนของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 

การจัดตั้งสหการจะกระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ก าหนด
ชื่ออ านาจหน้าที่ และวิธีด าเนินงาน เมื่อจะยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุวิธีจัดการ
ทรัพย์สินไว้ด้วย 

มาตรา ๙๖ ในกรณีจ าเป็น กรุงเทพมหานครอาจมอบให้เอกชนกระท ากิจการ ซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานครและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่ เกี่ยวข้องแทน
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กรุงเทพมหานครได้  แต่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเสียก่อน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระท ากิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

สิทธิในการกระท ากิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได้ 
  

หมวด ๖ 
ข้อบัญญัติ 

                   
  

มาตรา ๙๗  ข้อบัญญั ติกรุงเทพมหานครจะตราขึ้น ได้ โดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(๓) การด าเนินการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

การจ้าง และการพัสดุ 
ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะก าหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนด

โทษจ าคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๙๘ ๑๓ ร่ างข้ อบั ญ ญั ติ กรุ ง เทพมหานครจะเสนอได้ ก็ แต่ โดยผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครลงนามรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด 

ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวด้วยการเงิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอได้    
ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๙๙ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยข้อความต่อไปนี้ทั้งหมดหรือแต่ข้อใดข้อหนึ่ง 

(๑) การตั้งขึ้น หรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือผ่อนหรือวางระเบียบการ
บังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร 

(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร หรือการโอนงบประมาณรายจ่าย
ของกรุงเทพมหานคร 

(๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน หรือการใช้เงินกู้ 
                                                           
๑๓ มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
การจ้างและการพัสดุ 

(๕) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
(๖) การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานคร 
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีค ารับรอง

ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือไม่ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้วินิจฉัย 

มาตรา ๑๐๐ เมื่อสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและลงมติ
เห็นชอบแล้วให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภา
กรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่
ผ่านความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใช้บังคับเป็นกฎหมาย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยกับสภากรุงเทพมหานคร 
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งร่างข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบด้วยให้สภากรุงเทพมหานคร
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
เพ่ือให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม่ ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ส่งให้สภากรุงเทพมหานครภายใน
เวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วย และให้ประธานสภากรุงเทพมหานครลงนาม
ในร่างข้อบัญญัตินั้นแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใช้บังคับเป็น
กฎหมาย 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยและส่งให้สภากรุงเทพมหานคร
พิจารณาใหม่ สภากรุงเทพมหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงพ้นไปสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครส่งกลับให้สภากรุงเทพมหานคร นอกจากร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวด้วย
การเงิน สภากรุงเทพมหานครอาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที 

ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๐๐ ถ้าผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครไม่ด าเนินการตามก าหนด ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัตินั้น
แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

มาตรา ๑๐๒ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยให้เป็น
อันตกไป ยกเว้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ ง ผู้ว่ าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครจะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยกับ
ร่างข้อบัญญัตินั้น 
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มาตรา ๑๐๓ งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ท าเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ เสนอ ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณออกไม่ทัน
ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณท่ีแล้วนั้นไปพลางก่อน 

ถ้าปีใดจ านวนเงินซึ่งได้ก าหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
ไม่พอส าหรับการใช้จ่ายประจ าปีก็ดี หรือมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี 
ให้ท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๐๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วยกับ    
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๙ เพ่ือ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นตามข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใช้บังคับ 

มาตรา ๑๐๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยกับ      
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สภากรุงเทพมหานครตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวนแปดคน และ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวนเจ็ดคน ประกอบเป็น
คณะกรรมการร่วมเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสาระส าคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อสภากรุงเทพมหานครภายในสิบวันนับแต่วันที่สภากรุงเทพมหานคร   
ตั้งคณะกรรมการร่วม 

ถ้าสภากรุงเทพมหานครยังไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมด้วยคะแนน
เสียงไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เป็นอันตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วนั้นไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภากรุงเทพมหานครถ้ามีข้อเสนอของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๑๐๖ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณและร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภากรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภา
กรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นครั้งแรก 

ถ้าสภากรุงเทพมหานครพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นไม่ เสร็จภายในเวลาที่
ก าหนดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายนั้น และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใช้บังคับ 

มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครสิ้นอายุหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
บรรดาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครยังมิได้ ให้ความเห็นชอบ หรือที่สภา
กรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังมิได้ลงนามและประกาศใช้เป็น
กฎหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันรับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานครให้เป็นอันตกไป 

มาตรา ๑๐๘ ในระหว่างที่ไม่มีสภากรุงเทพมหานคร หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็น
รีบด่วนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะและจะเรียกประชุมสภา
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กรุงเทพมหานครให้ทันท่วงทีมิได้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะ
ออกข้อก าหนดกรุงเทพมหานครให้ใช้บังคับดังเช่นข้อบัญญัติ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้ 

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครคราวต่อไป ให้น าข้อก าหนดกรุงเทพมหานครนั้นเสนอต่อ
สภากรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติ ถ้าสภากรุงเทพมหานครอนุมัติแล้ว ให้ข้อก าหนดกรุงเทพมหานครนั้นใช้บังคับ
เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป ถ้าสภากรุงเทพมหานครไม่อนุมัติ ให้ข้อก าหนดกรุงเทพมหานครนั้นเป็น
อันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้กระท าไปในระหว่างที่ใช้ข้อก าหนดกรุงเทพมหานครนั้น 

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อก าหนดกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมวด ๗ 

กำรคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหำนคร 
                   

  
มาตรา ๑๐๙ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษาป้าย อากรการฆ่าสัตว์ และ

ผลประโยชน์อ่ืนอันเนื่องในการฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บเป็นรายได้ของ
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๑๐ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถหรือรถยนต์ หรือล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานครให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๑๑ ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานคร 
ส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียม ซึ่งสถาน
การค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครเป็นผู้จ าหน่ายได้ไม่เกินลิตรละห้าสตางค์ ราคาขายปลีกที่สูงเพ่ิมขึ้นไม่เกิน
จ านวนภาษีที่เรียกเก็บตามมาตรานี้ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาสินค้าและ
ป้องกันการผูกขาด 

มาตรา ๑๑๒๑๔ กรุงเทพมหานครมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
เพ่ิมข้ึนได้ไม่เกินร้อยละสิบของภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ตัดทิ้ง 

                                                           
๑๔ มาตรา ๑๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและธรรมเนียมตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๑๒ ทวิ๑๕ กรุงเทพมหานครมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้
ก าหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมข้ึนจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้ 

(๑ ) ในกรณี ที่ ป ระมวลรัษฎากรเรียก เก็บภาษี มู ลค่ าเพ่ิ ม ใน อัตราร้อยละศูนย์ ให้
กรุงเทพมหานครเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให้กรุงเทพมหานครเก็บ
หนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๑๑๓ กิจการใดที่กฎหมายมอบหน้าที่ให้เทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ถ้ากิจการ
นั้นอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายนั้ น และบรรดา
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับเนื่องในกิจการเช่นว่านั้น ให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๑๑๔ กรุงเทพมหานครอาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ซึ่งใช้
หรือได้ประโยชน์จากบริการสาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้นได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๑๑๕ ในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นส านัก ผู้อ านวยการเขต ผู้อ านวยการ
กอง หัวหน้ากอง หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจและหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการนั้นจะได้ก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างช าระ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้อ านวยการเขต โดย
ความเห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจสั่งยึด และสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้อง
รับผิดชอบเสียภาษีอากรได้ โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง 

วิธียึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคสอง ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย      
วิธีพิจารณาความแพ่ง โดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เมื่อหักค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึดและขาย และเงิน
ภาษีอากรค้างช าระออกแล้ว ถ้ามีเงินเหลือ ให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน 

มาตรา ๑๑๖ กรุงเทพมหานครจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร
หรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือกรุงเทพมหานครก็ได้ ในกรณีเช่นนี้เมื่อได้หัก
ค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรม นั้นส่งมอบให้แก่กรุงเทพมหานคร 

                                                           
๑๕  มาตรา ๑๑๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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มาตรา ๑๑๗ กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร 
(๒) รายได้จากการสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร 
(๓) รายได้จากการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร การท ากิจการร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจาก

สหการ 
(๔) ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นของเทศบาลหรือมี

กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ 
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(๖) ค่าบริการตามมาตรา ๙๒ 
(๗) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และตราเป็น

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(๘) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

สภากรุงเทพมหานคร 
(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนและเงินสมทบจาก

รัฐบาล 
(๑๐) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๑) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับ 

ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 
(๑๒) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๑๓) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
(๑๔) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการเพ่ือมุ่งแสวงหาก าไรใน

กรุงเทพมหานครตามที่จะมีกฎหมายก าหนด 
(๑๕) รายได้จากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินหรือค่าธรรมเนียมพิเศษตามที่จะมีกฎหมายก าหนด 
(๑๖) รายได้อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๑๑๘ กรุงเทพมหานครอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้างประจ า 
(๓) ค่าจ้างชั่วคราว 
(๔) ค่าตอบแทน 
(๕) ค่าใช้สอย 
(๖) ค่าสาธารณูปโภค 
(๗) ค่าวัสดุ 
(๘) ค่าครุภัณฑ์ 
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(๙) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(๑๐) เงินอุดหนุน 
(๑๑) รายจ่ายอื่นตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครก าหนดไว้ 
(๑๒) รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

มาตรา ๑๑๙ การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามที่ได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมการจ่ายเงิน ซึ่งมิได้อนุญาตไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๒๐ ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี 
การเงิน และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปี
งบประมาณท่ีสิ้นสุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักช้า 

รายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีตามวรรคสอง เมื่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ
แล้ว ให้ท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือเสนอสภากรุงเทพมหานคร 

  
หมวด ๘ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐบำลกับกรุงเทพมหำนคร 
                   

 

มาตรา ๑๒๑ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอ่ืนนอกเหนือจากที่พระราชบัญญัตินี้
และกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ถ้ากระทรวง ทบวง กรมใดเห็นสมควร      
ส่งข้าราชการมาประจ ากรุงเทพมหานครเพ่ือปฏิบัติราชการในหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ ก็ย่อม
กระท าได้ โดยท าความตกลงกับกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๑๒๒ การตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหานคร ให้รัฐบาลตั้งให้
กรุงเทพมหานครโดยตรง 

ภายใต้บั งคับแห่ งกฎหมายอ่ืน เงิน อุดหนุนที่ รัฐบาลจัดให้ แก่กรุงเทพมหานครนั้ น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบก าหนดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้ 

มาตรา ๑๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร เพ่ือการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง 
หรือสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร 
ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการปฏิบัติใด ๆ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขัดต่อ
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กฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรีหรือเป็นไปในทางที่ อาจท าให้ เสียประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะยับยั้งหรือสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

  
บทเฉพำะกำล 

                        
  

มาตรา ๑๒๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๕ ให้ด าเนินการให้มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๒๖ ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีส่วนราชการตามมาตรา ๖๐ ภายในเก้าสิบวันนับ  
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๒๗ ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภาเขตให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๒๘ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม และให้อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายนั้นเป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเขตแต่ละเขตเป็นเขตเลือกตั้ง และให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะท าการเลือกตั้งในแต่ละเขตนั้น 

จ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่แต่ละเขตจะพึงมี ให้ค านวณตามเกณฑ์จ านวนราษฎร
แต่ละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดท้ายก่อนวันประกาศพระราช
กฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในราชกิจจานุเบกษา โดยถือเกณฑ์หนึ่งแสนคนต่อ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหนึ่ งคน เขตใดมีราษฎรไม่ถึงหนึ่ งแสนคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครในเขตนั้นได้หนึ่งคน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคนก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครในเขตนั้นเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคนต่อจ านวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าถึงห้าหมื่น
หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสน 

การประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๒๙ ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๕๙ ให้น าบัญชีอัตราเงินเดือน
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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และผู้ช่ วยเลขานุการผู้ ว่าราชการกรุงเทพม หานคร ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๒๐ มาใช้บังคับ 

มาตรา ๑๓๐  นับตั้ งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บั งคับจนถึงวันเลือกตั้ งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครตามาตรา ๑๒๗ ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีวาระอยู่ในต าแหน่งต่อไป ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวเมื่อมีเหตุอันสมควร 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครทั้งคณะหรือแต่ละบุคคลพ้นจากต าแหน่ง และจะแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่งแทน
ก็ได ้

ในกรณีที่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

มาตรา ๑๓๑ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒๗ จะเข้ารับหน้าที่ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวเมื่อมีเหตุอัน
สมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่งและจะแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรด ารง
ต าแหน่งแทนก็ได ้

มาตรา ๑๓๒ ให้ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบลและสารวัตร
ก านันในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีอยู่ต่อไป ถ้าในเขตหรือแขวงใด
หมดความจ าเป็นต้องมีต าแหน่งดังกล่าว ให้กรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกต าแหน่งนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
พลเอก ป. ติณสูลำนนท์ 

นำยกรัฐมนตรี 
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หมำยเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แม้จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาแล้วรวม ๕ ครั้ง ก็
ยังมีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม
และคล่องตัวสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๖ 
  

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป 
  
มาตรา ๕ ในระหว่างที่กรุงเทพมหานครยังมิได้มอบให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม

เพ่ือกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๒๘ ให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือกรุงเทพมหานคร เพ่ิมขึ้นอีกเท่ากับอัตราภาษีตามมาตรา 
๑๑๒ ทวิ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมของกรมสรรพากรตามมาตรานี้ ให้ถือว่ากรุงเทพมหานครได้มอบ
ให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖ 

  
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ยกเลิกภาษีการค้าและน าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ
มาใช้แทน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้
เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้ภาษีดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙๑๗ 
  
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา

                                                           
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐๘/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๙ ก/หน้า ๑/๙ เมษายน ๒๕๓๙ 
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กรุงเทพมหานครที่ยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ประกอบกับมีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่
เหมาะสม สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๘ 
  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ที่เกี่ยวกับการมีสัญชาติไทยและการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังได้เพ่ิมสิทธิของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และให้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 
รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๙ 
  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเพณีการปกครองประเทศไทยใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล 

เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย แต่บทบัญญัติมาตรา ๑๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นบทบัญญัติที่ถือปฏิบัติต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความ

แตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย สมควรแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                           
๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หน้า ๒๒/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้า ๑๖/๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
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พระรำชบัญญัติ 

ระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๒] 
                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ         
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๒” 

 มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เป็นต้นไป 

 

 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ /ตอนที ่๑๒๐ก/หน้า ๒๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๒) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๔ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศหรือค าสั่งใดที่
ได้ก าหนดเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น 
อ้างถึงประธานสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 
กำรจัดตั้งเมืองพัทยำ 

                   
  

มาตรา ๗ ให้จัดตั้งเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมืองพัทยา
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้เมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบุคคล 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 
 
 
 
 



- ๑๙๓ - 
 

หมวด ๒ 
กำรบริหำรเมืองพัทยำ 

                   
  

มาตรา ๘ การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย 
(๑) สภาเมืองพัทยา 
(๒) นายกเมืองพัทยา 

  
ส่วนที่ ๑ 

สภำเมืองพัทยำ 
                   

  
มาตรา ๙ สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สิบสี่คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา 
ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทน

ต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

มาตรา ๑๐ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก 
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว   

ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งและ 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย        

แปดสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๑ บุคคลผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิ
ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(๑) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๒ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่ งปีนับถึง     

วันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษี
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ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ ให้เมืองพัทยาในปีที่สมัครหรือ
ในปีก่อนปีที่สมัครหนึ่งปี 

มาตรา ๑๓ บุคคลผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 

(๑) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒)หรือ (๔) 
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๕) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีใน   

วันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๘) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๙) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
(๑๐) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ

ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
(๑๑) อยู่ในระหว่างต้องห้ามหรือตัดสิทธิมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
(๑๒) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจาก

กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(๑๓) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งราษฎรลงคะแนนเสียงให้พ้นจาก

ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและยังไม่
พ้นก าหนดห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๔ การเลือกตั้งสมาชิกให้กระท าโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย     

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๑๕ อายุของสภาเมืองพัทยามีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๖ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาด้วยถ้อยค า
ดังต่อไปนี้ 
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“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตาม
ความเห็นของข้าพเจ้าโดยบริสุทธิ์ใจ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม” 

มาตรา ๑๗ สมาชิกเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตเมืองพัทยา และต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ 

มาตรา ๑๘ สมาชิกต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาที่เมืองพัทยา
เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่เมืองพัทยาหรือที่เมืองพัทยากระท า 

มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา 
(๔) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ 
(๖) ขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๗) สภาเมืองพัทยามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความ

เสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพัทยา หรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเมืองพัทยา 
โดยมีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเมืองพัทยาพิจารณา 
และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุด
ลงนับแต่วันที่สภาเมืองพัทยามีมติ 

(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อมีกรณีสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตาม (๘) พร้อมกัน ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาเมือง
พัทยา 

มาตรา ๒๐ เมื่อต าแหน่งสมาชิกว่างลงเพราะถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยา หรือมี
การยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือว่ามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม ให้มีการเลือกตั้งภายใน   
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือวันที่มีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือวันที่ถือว่ามีการยุบ
สภาเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๑ เมื่อต าแหน่งสมาชิกว่างลงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน  
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ให้สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาเมืองพัทยาที่
เหลืออยู่ 
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ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกว่างลงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดรายงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได้ 

มาตรา ๒๒ ให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเป็นประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่งและรอง
ประธานสภาเมืองพัทยาจ านวนสองคน แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 

การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาให้กระท าในการประชุม
สภาเมืองพัทยาครั้งแรกภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป 

มาตรา ๒๓ ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยู่ในต าแหน่งจนครบ
อายุของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือว่ามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙   
วรรคสาม 

มาตรา ๒๔ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๓ ประธานสภาเมืองพัทยาและ     
รองประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) พ้นจากสมาชิกภาพแห่งสภาเมืองพัทยา 
(๒)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยาว่างลง 
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๔ ให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกขึ้นเพ่ือด ารงต าแหน่งที่ว่างแทนภายใน  
สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

มาตรา ๒๖ ประธานสภาเมืองพัทยามีหน้าที่ด าเนินการประชุมและด าเนินกิจการอ่ืนให้เป็นไป
ตามข้อบังคับเมืองพัทยา 

รองประธานสภาเมืองพัทยามีหน้าที่ช่วยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัติการตามหน้าที่และ
กระท ากิจการตามท่ีประธานสภาเมืองพัทยามอบหมาย 

ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน และในกรณีที่ไม่มี
ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งหรือประธานสภาเมืองพัทยาและรอง
ประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภา
เมืองพัทยาคนท่ีสองปฏิบัติหน้าที่แทน 

ในการประชุมครั้งใดถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ให้สมาชิกเลือกกันเองเพ่ือท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมส าหรับการประชุมครั้งนั้น 

ในการประชุมครั้งใด ถ้าผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระ
การประชุม แต่สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่เสนอให้เปิดประชุมให้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไป จนกว่าสมาชิกจะมีมติให้ปิดประชุม และให้น าความในวรรคสาม
และวรรคสี่มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว 
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มาตรา ๒๗ ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและ
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไม่เกินจ านวนรองประธานสภาเมืองพัทยา เพ่ือช่วยเหลือกิจการตามที่
ได้รับมอบหมาย 

บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาหรือผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานสภาเมืองพัทยา ต้องมิใช่รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมือง
พัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา 

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง 
(๒) ประธานสภาเมืองพัทยามีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา 
(๕) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

มาตรา ๒๘ ให้ปลัดเมืองพัทยาท าหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบ      
งานธุรการและการจัดประชุมและงานอื่นใดตามท่ีสภาเมืองพัทยามอบหมาย 

มาตรา ๒๙ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก 

ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ต้องไม่เกิน  
สี่สมัย จ านวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยให้สภาเมืองพัทยาก าหนดแต่
สภาเมืองพัทยาจะก าหนดจ านวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมส าหรับปีแรกเป็นการเฉพาะก็ได้ 

สมัยประชุมสามัญให้มีก าหนดสามสิบวัน แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็นสภาเมืองพัทยาจะมีมติขยาย
สมัยประชุมสามัญออกไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน 

มาตรา ๓๐ เมื่อมีกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยาหรือสมาชิก     
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ อาจยื่นค าร้องต่อประธานสภาเมืองพัทยาขอให้เปิดประชุม
สมัยวิสามัญได้ และให้ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยก าหนดวันประชุมภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ได้รับค าร้อง 

สมัยประชุมวิสามัญให้มีก าหนดสิบห้าวัน 

มาตรา ๓๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙ ให้ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา
ตามสมัยประชุม 

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไม่เรียกประชุมตาม
กฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและนัดให้สมาชิกมาประชุมในกรณีดังต่อไปนี้ 
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(๑) สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิยื่นค าร้องต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ขอให้เรียกประชุมสภาเมืองพัทยาได้ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 

(๒) กรณีที่ไม่มีการประชุมภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันเริ่มก าหนดให้มีการประชุมตาม
มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภาเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา และ
รองประธานสภาเมืองพัทยา จะท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมมิได้และให้สมาชิกเลือกกันเองเพ่ือท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุมส าหรับการประชุมครั้งนั้น 

มาตรา ๓๒ การประชุมสภาเมืองพัทยา ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หรือผู้ซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมายมีสิทธิเข้าประชุม
สภาเมืองพัทยา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่
ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๓๓ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้
เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 

สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
มีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๓๔ สภาเมืองพัทยาจะกระท าการใดอันมิใช่เป็นอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาไม่ได้ 

มาตรา ๓๕ การประชุมสภาเมืองพัทยาต้องกระท าโดยเปิดเผยตามลักษณะที่ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา แต่ถ้านายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวน
สมาชิกเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 

มาตรา ๓๖ ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยา สมาชิกมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเมืองพัทยาในเรื่องที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของนายกเมืองพัทยา 

มาตรา ๓๗ สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อ
เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเพ่ือให้นายกเมืองพัทยาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นในปัญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยไม่มีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อประธานสภาเมืองพัทยา และให้ประธานสภาเมืองพัทยาก าหนด
วันส าหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้
นายกเมืองพัทยาทราบ 

มาตรา ๓๘ สภาเมืองพัทยามีอ านาจเลือกสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเมือง
พัทยา และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเมืองพัทยาเพ่ือ
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กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเมือ งพัทยาแล้ว
รายงานต่อสภาเมืองพัทยา 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยามีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็น
หรือมิได้เป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเมืองพัทยาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๙ สภาเมืองพัทยามีอ านาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิก ข้อบังคับ
การประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งและตอบกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป         
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และกิจการอ่ืนอันเป็นหน้าที่ของสภาเมืองพัทยา 

มาตรา ๔๐  เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้น หรือ
อนุกรรมการที่คณะกรรมการตั้งขึ้น ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  
ส่วนที่ ๒ 

นำยกเมืองพัทยำ 
                   

  
มาตรา ๔๑ ให้เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

เขตเมืองพัทยา 
การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาให้กระท าโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๔๒ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก
เมืองพัทยาโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
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(๔) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง     
วันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษี
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ ให้เมืองพัทยาในปีที่สมัครหรือ
ในปีก่อนปีที่สมัครหนึ่งปี 

มาตรา ๔๔ บุคคลผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๓ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา 

มาตรา ๔๕๒ ให้นายกเมืองพัทยาด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ ง และมีระยะการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

เมื่อนายกเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง ให้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๔๖ ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มี
การประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 

นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาจ านวนไม่เกินสี่คนซึ่งมิใช่สมาชิกเป็น   
ผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 

มาตรา ๔๗ รองนายกเมืองพัทยาต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) และ (๓) และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ 

มาตรา ๔๘ นายกเมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเมืองพัทยา 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการ

นายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา 
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรีหรือ   
คณะเทศมนตรี 

มาตรา ๔๙ นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดในการพาณิชย์ของเมืองพัทยา หรือบริ ษัทที่      
เมืองพัทยาถือหุ้น เว้นแต่ต าแหน่งที่ต้องด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

                                                           
๒ มาตรา ๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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(๒) เป็นผู้มีส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ท ากับเมืองพัทยา หรือ           
การพาณิชย์ของเมืองพัทยา หรือบริษัทท่ีเมืองพัทยาถือหุ้น 

มาตรา ๕๐ นายกเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) เมื่อมีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๗๖ 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ 
(๖) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๙ 
(๗) รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากต าแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะ

น ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพัทยา หรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการ    
อันควรปฏิบัติในลักษณะที่จะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่เมืองพัทยา หรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือ
แก่ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 

(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ในระหว่างที่ไม่มีนายกเมืองพัทยา ให้ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาเท่าที่
จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนกว่านายกเมืองพัทยาซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

เมื่อมีกรณีสงสัยว่าความเป็นนายกเมืองพัทยาสิ้นสุดลงตาม (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๕๑ รองนายกเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) นายกเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง 
(๒) นายกเมืองพัทยามีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเมืองพัทยา 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ 
(๖) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๙ 
ให้น าความในวรรคสามของมาตรา ๕๐ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกเมืองพัทยาด้วยโดย

อนุโลม 

มาตรา ๕๒ นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกเมืองพัทยาไม่เกินจ านวนรองนายกเมืองพัทยา และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษาและ    
ที่ปรึกษาได้จ านวนรวมกันแล้วไม่เกินห้าคน เพ่ือช่วยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยาตามที่นายกเมือง
พัทยามอบหมาย 
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บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา 
ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาต้องมิใช่สมาชิก และให้น ามาตรา ๕๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับ    
การพ้นจากต าแหน่งของบุคคลดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๕๓ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเมือง
พัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา
หรือที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  
หมวด ๓ 

ระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ 
                   

  
มาตรา ๕๔ ให้นายกเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยา

และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยา 

มาตรา ๕๕ เมืองพัทยาแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักปลัดเมืองพัทยา 
(๒) ส่วนราชการอ่ืน ตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักปลัดเมืองพัทยา และส่วนราชการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง       

ให้เป็นไปตามท่ีนายกเมืองพัทยาประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๕๖ ให้มีปลัดเมืองพัทยาคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้าง
เมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเมืองพัทยาให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการเมืองพัทยาที่จะต้องอาศัย
ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนมาปฏิบัติงานชั่วคราว นายกเมืองพัทยาอาจขอยืมตัวผู้นั้นมาช่วยปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาเป็น
การชั่วคราวโดยมีก าหนดเวลาก็ให้กระท าได้ แต่ต้องท าความตกลงกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนนั้นก่อน และเมื่อหมดความจ าเป็นเมื่อใดให้รีบส่งตัวผู้ นั้น      
คืนสังกัดเดิม 

ให้ถือว่าข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่เป็นพนักงานเมืองพัทยาตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยไม่ขาดจากสถานภาพเดิม และคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง แล้วแต่กรณี จากสังกัดเดิม 
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มาตรา ๕๘ อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเมืองพัทยา ให้เป็นไป
ตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 

ในกรณีที่นายกเมืองพัทยาไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเมืองพัทยาตามล าดับที่นายก
เมืองพัทยาจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเมืองพัทยาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัด
เมืองพัทยาเป็นผู้รักษาราชการแทน 

อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเมืองพัทยาจะพึง
ปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกเมืองพัทยาอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้   
รองนายกเมืองพัทยาเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัด
เมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาตามวรรคสาม ต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแลและ
กรอบนโยบายที่นายกเมืองพัทยาก าหนดไว้ 

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่มีรองปลัดเมืองพัทยา อ านาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ    
รองปลัดเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามท่ีปลัดเมืองพัทยามอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดเมืองพัทยาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองปลัด
เมืองพัทยาเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดเมืองพัทยาหลายคนให้รองปลัดเมืองพัทยาผู้มีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเมืองพัทยาหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 

อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดเมืองพัทยาจะพึง
ปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
ไม่ได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน ปลัดเมืองพัทยาอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัด
เมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทนปลัดเมืองพัทยาก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้หัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาหรือ     
ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่าหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดเมืองพัทยาแต่งตั้งพนักงานเมืองพัทยาคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทนได้ ทั้งนี้ ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนราชการของ
เมืองพัทยาหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าจะพึงปฏิบัติ หรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ 
หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หัวหน้าส่วน
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ราชการของเมืองพัทยาหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้พนักงานเมืองพัทยา
คนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนได้ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาและพนักงานเมือง
พัทยาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด ๔ 

อ ำนำจหน้ำที่ของเมืองพัทยำ 
                   

  
มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ

ในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
(๒) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(๓) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๔) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
(๕) การจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
(๖) การจัดการจราจร 
(๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๘) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
(๙) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๑๐) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และท่ีจอดรถ 
(๑๑) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถาน

บริการอ่ืน 
(๑๒) การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 
(๑๓) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๔) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา 

มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา
หรือข้อบัญญัติ ให้นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วน
ราชการของเมืองพัทยา หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า และพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งนายกเมืองพัทยาแต่งตั้งเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
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(๑) เข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือสั่ง ให้แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบัญญัติ 

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ
ด าเนินคด ี

(๔) จับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติเพ่ือด าเนินคด ี
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่นายกเมืองพัทยาก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยา 

ปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยา หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า แล้วแต่กรณี เห็นว่า
ผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษจ าคุก ให้มีอ านาจเปรียบเทียบ และเมื่อผู้กระท าความผิดช าระค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดไม่ยอมเปรียบเทียบ หรือเมื่อยอมแล้วแต่ไม่ช าระค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลา ให้พนักงานเมืองพัทยาซึ่งนายกเมืองพัทยาแต่งตั้งมีอ านาจในการสอบสวนและมีฐานะเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อท าการสอบสวนเสร็จให้ส่งรายงานการ
สอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพื่อด าเนินคดีในศาลต่อไป โดยให้ถือว่ารายงานการสอบสวนนั้นเป็นส านวนการ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เงินค่าปรับให้เป็นรายได้ของเมืองพัทยา 

มาตรา ๖๔ เมืองพัทยาอาจให้บริการแก่บุคคล หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีค่าตอบแทนได้ เมื่อบริการนั้นโดยปกติเป็นบริการที่มีค่าตอบแทน 

การประกอบการพาณิชย์ของเมืองพัทยาให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
การประกอบกิจการใดที่เมืองพัทยามีรายได้หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระท าตามอ านาจ

หน้าที่จะไม่ตราเป็นขอ้บัญญัติก็ได้ 

มาตรา ๖๕ เมืองพัทยาอาจด าเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เมื่อการนั้นจ าเป็นต้องท าและ
เป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่อยู่ภายในเขตเมืองพัทยา หรือเป็นประโยชน์แก่
เมืองพัทยา 

การด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และได้รับ   
ความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าไปด าเนินการ 

ในกรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสอง ให้นายกเมือง
พัทยารายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณา ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการด าเนินกิจการนั้ นจะเป็น
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ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการให้นายกเมืองพัทยาและผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องมาประชุม เพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน 

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดด าเนินกิจการใดที่อยู่นอกเขตเมืองพัทยา
อันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมือง
พัทยา ให้นายกเมืองพัทยาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือพิจารณาปัญหาดังกล่าว
ร่วมกัน 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับข้อเสนอของนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับข้อเสนอและถ้าคณะกรรมการได้
พิจารณาและมีมติอย่างใดแล้ว ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือแจ้งให้เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามมติของคณะกรรมการต่อไปในกรณีที่หาข้อยุติไม่ได้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้ชี้ขาด 

คณะกรรมการตามวรรคสอง ให้ประกอบด้วยผู้แทนเมืองพัทยา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และบุคคลอ่ืนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ด าเนิน กิจการใดที่อยู่
นอกเขตเมืองพัทยาอันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของ
ประชาชนในเขตเมืองพัทยา ให้นายกเมืองพัทยารายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือแจ้งให้หน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องพิจารณาและหาข้อยุติร่วมกัน 

มาตรา ๖๘ ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดภาระทางการเงินของเมืองพัทยา เมืองพัทยาอาจมอบให้บุคคลอ่ืนหรือเข้าร่วมกับบุคคลอ่ืนกระท า
กิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาได้ ในกรณีเช่นนั้น ผู้กระท ากิจการมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นแทนเมืองพัทยาตามอัตราที่ได้ท าความตกลงกับเมือง
พัทยาได้ 

การกระท ากิจการตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และรัฐมนตรีก่อน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระท ากิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้

ในข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ข้อบัญญัติดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะที่อาจเป็นผลให้ประชาชนผู้ใช้หรือรับบริการต้องเสีย
ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นสูงขึ้น 

มาตรา ๖๙ เมืองพัทยาอาจร่วมกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน จัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่า สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือท ากิจการใดอันอยู่ภายใต้
อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาได้ 

การจัดตั้งสหการจะท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยระบุชื่อ อ านาจหน้าที่ และวิธีการ
บริการและการด าเนินงานไว้ และเมื่อจะยุบเลิกสหการ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยระบุวิธีจัดการ
ทรัพย์สินไว้ด้วย 
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หมวด ๕ 
ข้อบัญญัติเมืองพัทยำ 

                   
  

มาตรา ๗๐ เมืองพัทยามีอ านาจตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เมืองพัทยามีอ านาจตราข้อบัญญัติได้ 
(๓) การให้บริการโดยมีค่าตอบแทนตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 
(๔) การพาณิชย์ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
(๕) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน       

การจ้าง และการพัสดุ 
ในข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดโทษจ าคุกหรือโทษปรับหรือทั้งจ าและปรับผู้ละเมิด

ข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่จะก าหนดโทษจ าคุกเกินหกเดือนและโทษปรับเกินหนึ่งหมื่นบาทไม่ได้ 
ข้อบัญญัติตาม (๕) ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานกลางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งจะตราขึ้นได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา 

มาตรา ๗๑ ร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกเมืองพัทยา สมาชิก หรือราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ ต้องมีสมาชิกลงนามรับรอง ไม่น้อยกว่าสองคน 
ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกเมืองพัทยา 

มาตรา ๗๒ ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยเรื่องใด    
เรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับ
ภาษีอากร 

(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเมืองพัทยา 
(๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน หรือการใช้เงินกู้ 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน       

การจ้าง และการพัสดุ 
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ที่จะต้องมีค ารับรอง

ของนายกเมืองพัทยา ให้ประธานสภาเมืองพัทยาเป็นผู้วินิจฉัย 

มาตรา ๗๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ ร่างข้อบัญญัติที่สภาเมืองพัทยาไม่เห็นชอบด้วยให้เป็น
อันตกไป 
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ร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง จะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่  
ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป 

มาตรา ๗๔ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเมืองพัทยา ต้องตราเป็นข้อบัญญัติในกรณี      
ที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของปีงบประมาณก่อนนั้นไปพลางก่อน 

ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่พอส าหรับการใช้จ่าย หรือมีความจ าเป็น     
ที่จะต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

มาตรา ๗๕ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม สภาเมืองพัทยาจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภาเมืองพัทยาได้รับร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น 

ถ้าสภาเมืองพัทยาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาเมืองพัทยาได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น และให้นายก
เมืองพัทยาลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเมืองพัทยา การเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณ
รายจ่าย จะกระท ามิได้ 

มาตรา ๗๖ ในกรณีที่สภาเมืองพัทยาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้สภาเมืองพัทยาตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนสิบห้าคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสาระส าคัญที่บัญญัติไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งสภาเมืองพัทยาแต่งตั้งจ านวนเจ็ดคน
และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกซึ่งนายกเมืองพัทยาเสนอจ านวนเจ็ดคน และให้กรรมการทั้งสิบสี่ คน
ร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นกรรมการและมิได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนสิบสี่คน 

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นประธานได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรค
สอง ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่ งมิ ได้ เป็นกรรมการและมิได้ เป็นสมาชิกขึ้นท าหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการดังกล่าว 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาต่อสภาเมืองพัทยาให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานคณะกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา แล้ววินิจฉัยชี้ขาด
และรายงานต่อสภาเมืองพัทยาโดยเร็ว 
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ถ้าสภาเมืองพัทยายังไม่เห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือผลการ
วินิจฉัยของประธานคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นอันตกไปและให้
รัฐมนตรีสั่งยุบสภาเมืองพัทยา 

มาตรา ๗๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใดให้
ประธานสภาเมืองพัทยาส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภา
เมืองพัทยาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งให้นายกเมือง
พัทยาลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบด้วยคืนไปยังสภาเมืองพัทยาเพ่ือพิจารณาใหม่ ถ้าสภาเมืองพัทยามีมติยืนยันตาม
ร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเมืองพัทยาแจ้ง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้นายกเมืองพัทยาลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป 

มาตรา ๗๘ ข้อบัญญัตินั้นให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยาและให้มีผลใช้
บังคับได้ ดังนี้ 

(๑) ถ้าเป็นข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นไปหรือตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินั้น 

(๒) ถ้าเป็นข้อบัญญัติอ่ืน ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันประกาศ เว้นแต่ข้อบัญญัติ
นั้นจะก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน แต่ต้องไม่เร็วกว่าวันถัดจากวันประกาศ 

ให้ปลัดเมืองพัทยาเป็นผู้รับผิดชอบในการประกาศข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง และให้ระบุวันที่  
ที่ประกาศไว้ด้วย 

มาตรา ๗๙ ให้เมืองพัทยาจัดให้มีส าเนาข้อบัญญัติไว้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยาเพ่ือ ให้
ประชาชนตรวจดูได้ และหากประชาชนประสงค์จะได้ส าเนาข้อบัญญัติใดๆ ให้เมืองพัทยาจัดให้โดยคิด
ค่าตอบแทนได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายตามท่ีจ่ายจริงในการด าเนินการดังกล่าว 

  
หมวด ๖ 

รำยได้และรำยจ่ำย 
                   

  
มาตรา ๘๐ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และอากรการฆ่าสัตว์และ

ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ในเขตเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยาจัดเก็บเป็นรายได้
ของเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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มาตรา ๘๑ กิจการใดที่มีกฎหมายมอบหน้าที่ให้เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่
ด าเนินการหรือก าหนดให้แบ่งรายได้ให้เทศบาล ถ้ากิจการนั้นอยู่ในเขตเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยาหรือนายก
เมืองพัทยาเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการหรือให้เมืองพัทยาได้รับส่วนแบ่งรายได้ตามกฎหมายนั้นและบรรดา
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ เนื่องในกิจการเช่นว่านั้น ให้เป็นรายได้ของเมืองพัทยา 

มาตรา ๘๒ เมืองพัทยามีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยู่ในเขตเมืองพัทยา 
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ซึ่งร้านขายสุราอยู่ในเขตเมือง

พัทยา 
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ซึ่งสถานที่เล่น

การพนันอยู่ในเขตเมืองพัทยา 
ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๘๓ เมืองพัทยามีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยให้ก าหนดเป็นอัตรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมข้ึนจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ ให้เมืองพัทยาเก็บ
อัตราร้อยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให้เมืองพัทยาเก็บหนึ่งใน
เก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๘๔ เมื่อเมืองพัทยาออกข้อบัญญัติตามมาตรา ๘๒ (๑) หรือมาตรา ๘๓ แล้วให้เป็น
หน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บภาษีดังกล่าวให้เมืองพัทยา 

มาตรา ๘๕ เมืองพัทยาจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใด เพ่ือเมืองพัทยาก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อได้หัก
ค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละหนึ่งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้วให้กระทรวง ทบวง กรม นั้นส่งมอบให้แก่เมือง
พัทยา 

มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ หรือข้อบัญญัติที่ออกตามมาตรา ๘๒ 
(๒) หรือ (๓) ให้เมืองพัทยามีอ านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการ และให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งมีอ านาจ
และหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีค้างตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ (๒) หรือ (๓) หรือ
มาตรา ๘๓ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายกเมืองพัทยา ให้ปลัดเมืองพัทยามีอ านาจสั่งยึดและสั่งขาย
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ทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรโดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง แต่ถ้าจะขาย
ทอดตลาดต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

วิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคสอง ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ให้หักค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึดและ
ขายและเงินภาษีอากรค้าง ถ้ามีเงินเหลือให้คืนให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน 

มาตรา ๘๗ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดชลบุรี ให้จัดสรร
ให้แก่เมืองพัทยาโดยให้ถือว่าเมืองพัทยาเป็นเทศบาล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 

มาตรา ๘๘ ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้จัดสรรหรือแบ่งรายได้ อันเกิดจากภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต หรือค่าปรับใดๆ ให้แก่เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้เมืองพัทยา
ได้รับส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวด้วย เช่นเดียวกับเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและเพ่ือประโยชน์ใน
การนี้ ให้ถือว่าเมืองพัทยาเป็นเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๘๙ เมืองพัทยาอาจมีรายได้อ่ืนดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต หรือค่าปรับใด ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(๒) รายได้จากทรัพย์สินของเมืองพัทยา 
(๓) รายได้จากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา 
(๔) รายได้จากการพาณิชย์ของเมืองพัทยา 
(๕) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตรเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงการคลังร่วมกัน และตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว 
(๖) เงินกู้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ถ้าเป็น

เงินกู้จากต่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังด้วย 
(๗) เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(๘) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ถ้าเป็น

กรณีที่เงินช่วยเหลือดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงการคลังร่วมกันก่อน ถ้ากรณีไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๙) เงินช่วยเหลือและค่าตอบแทน 
(๑๐) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๑๑) รายได้อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของเมืองพัทยา 

มาตรา ๙๐ การตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเมืองพัทยา ให้รัฐบาลตั้งให้เมืองพัทยาโดยตรง 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และรายได้ของรัฐที่ได้รับจากเมืองพัทยาด้วย 
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ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดให้แก่เมืองพัทยา รัฐมนตรีจะออก
ระเบียบเพ่ือก าหนดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้ 

มาตรา ๙๑ เมืองพัทยาอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) ค่าตอบแทน 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
(๑๐) รายจ่ายอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือข้อบัญญัติก าหนด 

มาตรา ๙๒ การจ่ายเงินของเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามที่ได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

การจ่ายเงินที่มิได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้
เฉพาะเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาประโยชน์ของเมืองพัทยา หรือการป้องกันภัย
พิบัติสาธารณะ หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย ในกรณีเช่นนั้น นายกเมืองพัทยาจะสั่งจ่ายเงินจากเงินสะสม
ไปก่อนก็ได้ แต่ต้องรายงานให้สภาเมืองพัทยาทราบในการประชุมครั้งแรกหลังจากการสั่งจ่ายเงินและให้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินสะสมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินสะสมและการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินสะสม
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือการใด จะโอนไปเพ่ือใช้จ่ายส าหรับการอ่ืนไม่ได้เว้นแต่จะมี
ข้อบัญญัติให้โอนได้ 

มาตรา ๙๓ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้นายกเมืองพัทยาประกาศรายการรับจ่ายเงินประจ าปี
งบประมาณที่สิ้นสุดลงพร้อมทั้งรายการผูกพันที่เบิกตัดปีงบประมาณไว้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดปีงบประมาณ 

ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีการเงินและ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ ของเมืองพัทยาและท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกเมืองพัทยาเพ่ือเสนอสภาเมืองพัทยา
ต่อไป 
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หมวด ๗ 
กำรก ำกับดูแล 
                   

 

มาตรา ๙๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา 
เพ่ือการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้นายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้ 

มาตรา ๙๕ บรรดาเรื่องที่เมืองพัทยาต้องเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม ให้
นายกเมืองพัทยารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะท าความเห็นเสนอ
รัฐมนตรี หรือกระทรวง ทบวง กรม แล้วแต่กรณี เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

มาตรา ๙๖ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางที่อาจน ามา
ซึ่งความเสียหายแก่เมืองพัทยา หรือกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ และผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนแล้ว แต่นายกเมืองพัทยาไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานให้รัฐมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นรีบด่วนที่จะรอช้ามิได้ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจออกค าสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกเมืองพัทยาไว้ตามที่เห็นสมควรได้ 

การกระท าของนายกเมืองพัทยาที่ฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรี แล้วแต่
กรณี ตามวรรคหนึ่ง ไม่มีผลผูกพันเมืองพัทยา 

มาตรา ๙๗ ในกรณีที่เมืองพัทยาด าเนินการนอกเขตเมืองพัทยาตามมาตรา ๖๕ และกิจการ
นั้นมีลักษณะที่อาจน ามาซึ่งความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนในเขตเมืองพัทยา หรืออาจกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขหรือกระท าการใดๆ ได้ตามสมควร ในกรณีที่เมืองพัทยาไม่
ปฏิบัติตามและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกค าสั่งระงับการ
ด าเนินกิจการดังกล่าวก็ได้ 

มาตรา ๙๘ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได้ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีมีอ านาจยุบ
สภาเมืองพัทยา และให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย 

มาตรา ๙๙ บรรดาอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ว่าราชการ
จงัหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะท าหนังสือมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติแทนก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้
เมืองพัทยาทราบและให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 
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บทเฉพำะกำล 
                   

  
มาตรา ๑๐๐ ให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับพ้นจากต าแหน่ง และให้
เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๐๑ ให้ปลัดเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๒๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พ้นจากต าแหน่ง และให้มีการเลือกตั้ง
นายกเมืองพัทยาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ไม่มีนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดเมืองพัทยาซึ่งได้รับแต่งตั้ งตาม
พระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเมืองพัทยาเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนกว่านายกเมือง
พัทยาซึ่งได้รับเลือกตั้งจะเข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่ ไม่มีปลัดเมืองพัทยาตามวรรคสอง ให้หัวหน้าส านักปลัดเมืองพัทยา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงอยู่ในต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเมืองพัทยาเท่าที่จ าเป็นได้เป็น
การชั่วคราว จนกว่านายกเมืองพัทยาที่ได้รับเลือกตั้งจะเข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๐๒ ในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้น ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา
หรือนายกเมืองพัทยาเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นไม่ต้องเรียกเก็บ
เงินประกันการสมัคร 

ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ให้ถือเขตเมืองพัทยาเป็นเขตเลือกตั้ง 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาในคราวเดียวกันให้ใช้

หน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจ้าหน้าที่คะแนน และ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันก็ได้ 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยาให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อยกระทรวงมหาดไทยอาจออก
ระเบียบก าหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยาเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้ 

มาตรา ๑๐๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของเมืองพัทยาที่
มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๑๐๔ ให้บรรดาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยาซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน     
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นพนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้าง
เมืองพัทยา ให้การบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

มาตรา ๑๐๕ ให้บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของเมืองพัทยาและมติของ
เมืองพัทยาซึ่งออกโดยสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และ
ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมติ
ของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๖ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในเรื่อง
ใดที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือที่ใช้
บังคับกับเมืองพัทยาหรือกิจการของเมืองพัทยา และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คง
ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับแทน 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
ชวน หลีกภัย 
นำยกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑๖ - 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น แต่เนื่องจากการปกครองท้องถิ่น
ในรูปแบบเมืองพัทยาในปัจจุบันซึ่งมีปลัดเมืองพัทยาท าหน้าที่บริหารกิจการเมืองพัทยาโดยสัญญาจ้างยังไม่
สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ประกอบกับสมควรจัดระเบียบการปกครองเมือง
พัทยาใหม่ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และเพ่ือให้เมืองพัทยามีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย         
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลังสอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๓ 

  
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

เมืองพัทยา มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิ

ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                           
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ /ตอนที ่๘๕ก/หน้า ๑๓/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



- ๒๑๗ - 
 

 

 

 

๓. กฎหมำยที่ได้ด ำเนินกำรแก้ไขหรือจัดให้มี
ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
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พระรำชบัญญัติ 

ทำงหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙] 
                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทางหลวง 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ     
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕” 

มาตรา ๒ ๑พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  ๒๙๕ ลงวันที่  ๒๘ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  ๒๙๕ ลงวันที่  ๒๘ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๕๒/หน้า ๖/๑๘ เมษายน ๒๕๓๕ 



- ๒๒๐ - 
 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ทางหลวง”๒ หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพ่ือประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทาง

บกไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้หรือเหนือพ้ืนดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน นอกจากทางรถไฟและ
หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ า อุโมงค์ ร่องน้ า ก าแพงกันดิน เขื่อน 
รั้ว หลักส ารวจ หลักเขต หลักระยะป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า 
เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะส าหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือ
ส าหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอ่ืนอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวง
เพ่ือประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย 

“งานทาง” หมายความว่า กิจการใดที่ท าเพ่ือหรือเนื่องในการส ารวจการก่อสร้างการขยาย 
การบูรณะ หรือการบ ารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง 

“ทางจราจร” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ท าหรือจัดไว้เพ่ือการจราจรของ
ยานพาหนะ 

“ทางเท้า” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ท าหรือจัดไว้ส าหรับคนเดิน 
“ทางขนาน"๓ (ยกเลิก) 
“ไหล่ทาง” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้งสองข้าง 
“ยานพาหนะ”๔ หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถตามกฎหมายว่าด้วยการ

ขนส่งทางบก รวมทั้งเครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งอ่ืนใดที่เคลื่อนที่ไปได้บนทางหลวงในลักษณะเดียวกัน 
“ผู้อ านวยการทางหลวง” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอ านาจและหน้าที่หรือได้รับแต่งตั้งให้

ควบคุมทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือเฉพาะสาย
ใดสายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานทางหลวง” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานทางหลวงเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น และให้มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ทางหลวงกับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ 
(๒) จัดท า ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณหรือสัญญาณอย่าง

อ่ืน ขีดเส้น เขียนข้อความ หรือเครื่องหมายอ่ืนใดส าหรับการจราจรบนทางหลวง 
(๓) ก าหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๒ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “ทางหลวง” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “ทางขนาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “ยานพาหนะ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



- ๒๒๑ - 
 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

                   
  

หมวด ๑ 
ประเภทของทำงหลวง 

                   
  

มาตรา ๖ ๕ ทางหลวงมี ๕ ประเภท คือ 
(๑) ทางหลวงพิเศษ 
(๒) ทางหลวงแผ่นดิน 
(๓) ทางหลวงชนบท 
(๔) ทางหลวงท้องถิ่น 
(๕) ทางหลวงสัมปทาน 

มาตรา ๗ ๖ ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือท าไว้เพ่ือให้การจราจรผ่านได้ตลอด
รวดเร็วเป็นพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษโดยกรมทางหลวง
เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออกได้เฉพาะ โดยทางเสริมที่
เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามท่ีกรมทางหลวงจัดท าข้ึนไว้เท่านั้น 

มาตรา ๘ ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด 
อ าเภอ ตลอดจนสถานที่ที่ส าคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา และได้
ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงแผ่นดิน 

มาตรา ๙ ๗ ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง 
ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท 

มาตรา ๑๐ ๘ ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น 

มาตรา ๑๑๙  (ยกเลิก) 
                                                           
๕ มาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๖ มาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๗ มาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๘ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๙ มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



- ๒๒๒ - 
 

มาตรา ๑๒ ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วย 
ทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสัมปทาน 

มาตรา ๑๓ ๑๐ ทางหลวงประเภทต่างๆ ให้ลงทะเบียนไว้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัด

ให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง 
(๒) ทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง

ชนบท 
(๓) ทางหลวงท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด 
ให้รัฐมนตรีประกาศทะเบียนทางหลวงตาม (๑) ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๔ รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งผู้อ านวยการทางหลวง การแต่งตั้งนั้นจะจ ากัดให้เป็น
ผู้อ านวยการทางหลวงเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งหรือเฉพาะสายใด    
สายหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๑๕ ๑๑ ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งผู้อ านวยการทางหลวงตามมาตรา ๑๔ ให้
บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้อ านวยการทางหลวง 

(๑) อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวง
สัมปทาน 

(๒) อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้อ านวยการทางหลวงชนบท 
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น 

มาตรา ๑๖ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวงดังต่อไปนี้ 
(๑) ทางหลวงที่อยู่ในอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเดียวกันให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

นั้นเป็นผู้มีอ านาจสั่งเปลี่ยน 
(๒) ทางหลวงที่อยู่ในอ านาจของรัฐมนตรีว่าการต่างกระทรวงกันให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ซึ่งเป็นผู้รับการเปลี่ยนประเภททางหลวงเป็นผู้มีอ านาจสั่งเปลี่ยน 
เมื่อได้เปลี่ยนประเภททางหลวงตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แก้ไขทะเบียนให้ถูกต้อง 
การสั่งเปลี่ยนทางหลวงประเภทอ่ืนเป็นทางหลวงพิเศษหรือการสั่งเปลี่ยนทางหลวงพิเศษเป็น

ทางหลวงประเภทอ่ืน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีปัญหาว่าทางหลวงสายใดเป็นทางหลวงประเภทใดให้รัฐมนตรีเป็น     
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

                                                           
๑๐ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๑ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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มาตรา ๑๘ บุคคลซึ่งก่อสร้างทางขึ้นอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๓ ลงทะเบียน   
ทางนั้นเป็นทางหลวงได้ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะรับลงทะเบียนให้ได้ต่อเมื่อบุคคลซึ่งก่อสร้างทางนั้นได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 

  
หมวด ๒ 

กำรก ำกับ ตรวจตรำและควบคุมทำงหลวงและงำนทำง 
                   

มาตรา ๑๙ ให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่ก ากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและ
งานทางท่ีเกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน 

มาตรา ๒๐ ๑๒ ให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นเจ้าหน้าที่ก ากับ ตรวจตราและควบคุม    
ทางหลวงและงานทางที่เก่ียวกับทางหลวงชนบท 

มาตรา ๒๑ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าหน้าที่ก ากับตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับ      
ทางหลวงท้องถิ่น 

มาตรา ๒๒ ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวง     
มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวงและการจราจร
บนทางหลวงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๒๓ ให้เจ้าพนักงานทางหลวงมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจตราดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เรียกยานพาหนะให้หยุดเพ่ือท าการตรวจสอบในกรณีที่ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็น

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) จับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะกระท าความผิดเพ่ือส่งให้พนักงาน

ฝ่ายปกครองหรือต ารวจด าเนินคดีต่อไป 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้เจ้าพนักงานทางหลวงแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ซึ่ง

เกี่ยวข้อง 
บัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานทางหลวงให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

                                                           
๑๒ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๓ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



- ๒๒๔ - 
 

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ เจ้าพนักงานทางหลวงเป็น          
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๒๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน      
ให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอ านาจก าหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทางรวมทั้งก าหนดเขต   
ทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย 

มาตรา ๒๖ ๑๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น ให้อธิบดีกรมทาง
หลวงชนบท มีอ านาจก าหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งก าหนดเขตทางหลวง ที่
จอดรถ ระยะแนวต้นไม้และเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุมในทางวิชาการและอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเกี่ยวกับ
ทางหลวงและงานทาง 

มาตรา ๒๗ นอกจากทางหลวงสัมปทาน การสร้างทางหลวงประเภทใดขึ้นใหม่หรือขยายเขต
ทางหลวงประเภทใด ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของผู้อ านวยการทางหลวงประเภทนั้น 

มาตรา ๒๘  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งานทางหรือการจราจรบนทางหลวงให้
ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจปิดการจราจรบนทางหลวง
นั้นทั้งสายหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และวางระเบียบปฏิบัติส าหรับให้เจ้าพนักงานปิดการจราจรเป็น      
ครั้งคราวเพ่ือความปลอดภัยได้ 

มาตรา ๒๙ ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจ 

(๑) ใช้ที่ดินริมทางหลวงซึ่งปราศจากสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลใดเป็น 
การชั่วคราว 

(๒) ใช้และเข้าครอบครองวัตถุส าหรับใช้งานทางซึ่งอยู่ในที่ดินของบุคคลใดเป็นการชั่วคราว 
รวมทั้งท าทางผ่านเข้าไปในที่ดินใดๆ เพ่ือใช้และเข้าครอบครองวัตถุส าหรับใช้งานทางได้ด้วย 

ก่อนที่จะกระท าการตาม (๑) หรือ (๒) ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

มาตรา ๓๐ เพ่ือประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉินให้
ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจใช้ที่ดินหรือเข้าครอบครอง
วัตถุส าหรับใช้งานทางซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดในบริเวณหรือใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดภัยพิบัตินั้น
ได้เท่าที่จ าเป็น เพ่ือประโยชน์แก่งานทาง และมีอ านาจเกณฑ์แรงราษฎร สัตว์พาหนะหรือยานพาหนะ 
ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณ์ส าหรับใช้งานทางได้ด้วย 

การเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งและอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

                                                           
๑๔ มาตรา ๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉินให้อธิบดี
กรมทางหลวงมีอ านาจเข้าครอบครองทางหลวงสัมปทาน และในการนี้ให้สิทธิและอ านาจสั่งการของผู้รับ
สัมปทานตกมาอยู่กับอธิบดีกรมทางหลวงทั้งหมด จนกว่าภัยพิบัตินั้นจะหมดไป 

มาตรา ๓๒ ๑๕ เพ่ือประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการทางหลวง มีอ านาจท าหรือแก้ทางระบายน้ าที่ไหลผ่านทางหลวง หรือท าหรือแก้ทางระบายน้ า
ออกจากทางหลวงเพ่ือไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจ าเป็นได้ 

ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงประกาศแนวเขต
ที่จะท าหรือแก้ทางระบายน้ า พร้อมทั้งแผนผังแสดงแนวเขตดังกล่าว และปิดประกาศไว้ในบริเวณที่จะกระท า
การนั้น และให้มีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินในแนวเขตดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่น้อย
กว่าเก้าสิบวัน ก่อนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าหรือแก้ทางระบายน้ าของผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการทางหลวง 

เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงก าหนดแนวเขตที่จะท าหรือแก้ทางระบายน้ า และมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเข้าด าเนินการและให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

ในกรณีจ าเป็นต้องป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉินและเพ่ือประโยชน์แก่   
งานทางผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจด าเนินการตาม  
วรรคหนึ่งได้ทันที แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินนั้นทราบโดยเร็ว 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการทางหลวงต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน
เนื่องจากการกระท าของผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงตามมาตรา 
๒๙ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมี
อ านาจท างานทางเพ่ือเชื่อม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางรถไฟหรือทางน้ าได้แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่ง
ส าเนาแบบก่อสร้างให้ผู้ควบคุมการรถไฟ หรือทางน้ านั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีกรมทางหลวงมีอ านาจสร้างทางหลวงพิเศษหรือ   
ทางหลวงแผ่นดินเพ่ือเชื่อม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางหลวงประเภทอ่ืนได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ทางหลวงประเภท

                                                           
๑๕ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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อ่ืนนั้นทั้งสายหรือบางส่วนอยู่ในการก ากับ ตรวจตราและควบคุมของอธิบดีกรมทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีกรมทางหลวง 

มาตรา ๓๖ ๑๖ วัตถุ เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณ์ส าหรับใช้งานทางซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของทางราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับ
คด ี

  
ส่วนที่ ๒ 

กำรควบคุม กำรรักษำ กำรขยำยและสงวนเขตทำงหลวง 
                   

  
หมวด ๑ 

กำรควบคุมทำงหลวง 
                   

มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวงเพ่ือเป็นทางเข้าออก
ทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
ทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงจะก าหนด
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอ านาจก าหนดมาตรการในการจัดการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย 
และการติดขัดของการจราจร 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจ าเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ ได้รับอนุญาตได้
กระท าการผิดเงื่อนไขท่ีก าหนดในการอนุญาต ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
ทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

ทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด     
ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการ
ดังกล่าวรื้อถอนหรือท าลายภายในก าหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางรื้อถอนหรือท าลาย โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็น     
ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็น   
การกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือ
ความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการทางหลวงในการอนุญาตผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ     
ทางหลวงจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

                                                           
๑๖ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจ าเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้
กระท าการผิดเงื่อนไขท่ีก าหนดในการอนุญาต ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
ทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

ในกรณีที่การกระท าตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ก าหนด ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท า
การดังกล่าวรื้อถอน ท าลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู่ภายในก าหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่
ปฏิบัติตาม ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจรื้อถอน ท าลาย 
หรือขนย้ายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู่โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ในการนั้น 

มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการปิดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคม หรือน า  
สิ่งใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระท าด้วยประการใดๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือ
เสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล 

มาตรา ๓๙/๑ ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดระบายน้ าลงในเขตทางหลวงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทาง
หลวงจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจ าเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้
กระท าผิดเงื่อนไขที่ก าหนดในการอนุญาต ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ   
ทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

การระบายน้ าที่กระท าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดผู้อ านวยการ
ทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการดังกล่าวงดเว้น        
การระบายน้ าลงในเขตทางหลวงทันที หรือให้รื้อถอนหรือปิดกั้นทางระบายน้ าภายในเวลาอันสมควร ถ้าไม่
ปฏิบัติตาม ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจรื้อถอนหรือ    
ปิดกั้นทางระบายน้ าดังกล่าวได้ โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน เคลื่อนย้าย 
รื้อถอน หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องหมาย
สัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย รั้ว หลักส ารวจ หลักเขต หรือหลักระยะ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไดต้ิดตั้งหรือท าให้ปรากฏในเขตทางหลวง 

มาตรา ๔๑ ผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจห้ามมิให้ผู้ใดหยุด จอด หรือกลับยานพาหนะใดๆ 
บนทางจราจรหรือไหล่ทางในทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนได้ โดยท าเป็นประกาศหรือเครื่องหมายให้
ปรากฏไว้ในเขตทางหลวงนั้น 

                                                           
๑๗ มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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มาตรา ๔๒ ๑๘ ในกรณียานพาหนะใดๆ เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์เกิดขัดข้องหรือช ารุด
บนทางจราจรจนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ผู้ใช้ยานพาหนะซึ่งอยู่ในวิสัยและพฤติการณ์ที่สามารถเคลื่อนที่
ยานพาหนะนั้นได้ต้องน ายานพาหนะนั้นเข้าจอดบนไหล่ทางหรือถ้าไม่มีไหล่ทาง ให้จอดชิดซ้ายสุดในลักษณะที่
ไม่กีดขวางการจราจรและจะต้องน ายานพาหนะนั้นออกไปให้พ้นทางจราจรหรือไหล่ทางโดยเร็วที่สุด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเป็นต้องหยุดหรือจอดยานพาหนะอยู่บนทางจราจรหรือไหล่ทาง
ผู้ใช้ยานพาหนะต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณใดๆ ให้เพียงพอที่ผู้ ใช้ยานพาหนะอ่ืนจะมองเห็น
ยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร และหากเกิดขึ้นในเวลาที่
แสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ใช้ยานพาหนะอ่ืนจะมองเห็นยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรต้องเปิดหรือจุดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะเห็นยานพาหนะนั้นได ้

ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจ
เคลื่อนย้ายยานพาหนะตามวรรคหนึ่งได้ โดยน าความในมาตรา ๔๒/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๒/๑ ๑๙ ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมี
อ านาจเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ยานพาหนะอ่ืนหรือผู้ใช้
ทาง หรือฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

การเคลื่อนย้ายยานพาหนะตามวรรคหนึ่ง ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการทางหลวงไม่ต้องรับผิดชอบส าหรับความเสียหายใดๆ ที่ เกิดจากการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง    
เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะตลอดจน    
ค่าดูแลรักษายานพาหนะระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการทางหลวง ทั้งนี้ ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เงินที่ ได้จากผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะตามวรรคสาม เป็นรายได้ที่ ไม่ต้องน าส่ง
กระทรวงการคลัง และให้น ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมทางหลวง
ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะไม่ช าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตามวรรคสาม
ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจยึดหน่วงยานพาหนะนั้น    
ไว้ได้จนกว่าจะได้รับช าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว โดยในระหว่างที่ยึดหน่วงนั้นให้ค านวณค่าดูแล
รักษาเป็นรายวัน ถ้าพ้นก าหนดสามเดือนแล้วผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะไม่ช าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษา
ดังกล่าว ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจน ายานพาหนะ
นั้นออกขายทอดตลาดได้ แต่ต้องมีหนังสือบอกกล่าวแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะที่ปรากฏชื่อทาง
ทะเบียนหากไม่ปรากฏชื่อทางทะเบียน ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวง ทั้งนี้ ก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสามสิบวันเงินที่ได้จากการขาย

                                                           
๑๘ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๙ มาตรา ๔๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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ทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด ค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาที่ค้างช าระแล้ว เหลือเงินเท่าใด
ให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิที่แท้จริงต่อไป 

มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ใดขุด ขน ท าลายหรือท าให้เสียหายแก่ทางหลวง หรือวัตถุส าหรับ     
ใช้งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการทางหลวง 

มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง 

มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย น้ าโสโครก เศษหิน ดินทราย หรือ
สิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวง หรือกระท าด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลเศษหิน ดิน ทราย     
ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง 

มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน ปล่อย หรือเลี้ยงสัตว์บนทางจราจร ทางเท้าหรือ     
ไหล่ทาง เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามข้อบังคับท่ีผู้อ านวยการทางหลวงก าหนด 

ผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจประกาศห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน ปล่อยหรือเลี้ยงสัตว์ในเขต
ทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วน ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงในการอนุญาตผู้อ านวยการทางหลวงจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

ประกาศของผู้อ านวยการทางหลวงตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔๗ ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวง หรือรุกล้ าเข้าไปในเขต 
ทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
ทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงจะก าหนด
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอ านาจก าหนดมาตรการในการจัดการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันอุบัติภัย 
และการติดขัดของการจราจรด้วย 

ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องช าระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจ าเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้

กระท าผิดเงื่อนไขที่ก าหนดในการอนุญาต ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ  
ทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้น า
มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๘ ๒๑ ผู้ใดมีความจ าเป็นต้องปักเสา พาดสาย วางท่อ หรือกระท าการใดๆ ในเขต     
ทางหลวงจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
ทางหลวงเสียก่อน 

                                                           
๒๐ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒๑ มาตรา ๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ ง ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการทางหลวงจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ และผู้ได้รับอนุญาตต้องช าระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตรา
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่การกระท าตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกระท าผิดเงื่อนไขให้น า
มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๙ เมื่อมีความจ าเป็นจะต้องควบคุมทางเข้าออกทางหลวงเพ่ือให้การจราจรบน    
ทางหลวงเป็นไปโดยรวดเร็วและสะดวก หรือเพ่ือความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง ห้ามมิให้ผู้ใ ด
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในที่ดินริมเขตทางหลวงทั้งสายหรือบางส่วนดังต่อไปนี้ 

(๑) สร้างหรือดัดแปลงต่อเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรือลักษณะที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
สถานีบริการน้ ามัน สถานีบริการก๊าซ สถานีบริการล้างหรือตรวจสภาพรถ หรือติดตั้งป้ายโฆษณา ภายในระยะ
ไม่เกินสิบห้าเมตรจากเขตทางหลวง 

(๒) สร้างศูนย์การค้า สนามกีฬา สนามแข่งขัน โรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานศึกษา หรือ
จัดให้มีตลาด ตลาดนัด งานออกร้าน หรือกิจการอื่นที่ท าให้ประชาชนมาชุมนุมกันเป็นจ านวนมาก ภายในระยะ
ไม่เกินห้าสิบเมตรจากเขตทางหลวง 

ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ      
ทางหลวงจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

การก าหนดทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนที่จะห้ามมิให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๕๐ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่มีอาคารหรือสิ่งอ่ืน
ปลูกสร้างขึ้น หรือสิ่งที่จัดให้มีขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้ผู้อ านวยการ     
ทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอ่ืนนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ถ้าไม่ปฏิบัติตาม   
ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจรื้อถอนโดยผู้นั้นจะ
เรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

ในกรณีที่เป็นอาคารหรือสิ่งอ่ืนที่ก าลังปลูกสร้างหรือสิ่งที่จัดให้มีขึ้นเมื่อผู้อ านวยการทางหลวง
เห็นสมควร ให้ผู้อ านวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารหรือ     
สิ่งอ่ืน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเข้าออกของอาคารนั้นภายในก าหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม        
ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งอ่ืน
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเข้าออกของอาคาร แล้วแต่กรณี โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็น  
ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวง
ช าระค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนในการที่ต้องรื้อถอนอาคาร
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หรือสิ่งอ่ืนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเข้าออกของอาคารนั้น ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันได้ ให้น าบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ก่อนที่จะกระท าการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนทราบ
ล่วงหน้าภายในก าหนดเวลาอันสมควร 

มาตรา ๕๑ ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมี
อ านาจเข้าไปตรวจสอบในบริเวณท่ีมีการด าเนินการตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ 

ก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการทางหลวง แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนในบริเวณดังกล่าว
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

  
หมวด ๒ 

กำรควบคุมทำงหลวงพิเศษ 
                   

  
มาตรา ๕๒ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดให้ทางหลวงสายใดที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือที่มี

อยู่เดิมทั้งสายหรือบางส่วนเป็นทางหลวงพิเศษ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๓ ๒๒ ให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอ านาจปิดทางหลวงหรือทางอ่ืนใดที่มีอยู่เดิมที่ทาง
หลวงพิเศษตัดผ่าน 

ในกรณีที่มีการปิดทางหลวงหรือทางอ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีกรมทางหลวงจัดให้มีทาง
บริการขึ้นใช้แทน โดยอาจก าหนดหรือดัดแปลงแก้ไขจากทางหลวงหรือทางอ่ืนใดที่มีอยู่เดิมหรือจัดให้มีทางขึ้น
ใหม่เพ่ือใช้เป็นทางบริการก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในเขตทางหลวงพิเศษหรือไม่ก็ตาม 

ทางบริการที่เกิดจากการดัดแปลงแก้ไขทางหลวงหรือทางอ่ืนใดที่มีอยู่เดิมให้เป็นทางหลวง
หรือทางอ่ืนใดประเภทเดิม ทางบริการที่จัดให้มีขึ้นใหม่ให้เป็นทางหลวงแผ่นดิน 

มาตรา ๕๔ ให้ผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษมีอ านาจประกาศห้ามยานพาหนะบางชนิดหรือ  
คนเดินเท้าใช้ทางหลวงพิเศษสายใดทั้งสายหรือบางส่วน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๕ ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษเพ่ือเป็น
ทางเข้าออก เชื่อม หรือผ่านทางหลวงพิเศษ 

ทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

                                                           
๒๒ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒๓ มาตรา ๕๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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มาตรา ๕๖ ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษหรือรุกล ้าเข้าไปใน
เขตทางหลวงพิเศษ 

ผู้ใดมีความจ าเป็นต้องสร้างหรือกระท าการใดๆ ผ่านเข้าไปในเขตทางหลวงพิเศษจะต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษ 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นกิจการอันเป็นประโยชน์สาธารณะ และเป็นการผ่านเขตทางหลวงพิเศษเท่าที่จ าเป็น รวมทั้ง
ต้องไม่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ทางหลวงพิเศษ 

ในการอนุญาตตามวรรคสอง ผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษจะก าหนดต าแหน่งและระดับที่จะสร้างหรือกระท าการนั้นรวมทั้งก าหนดเงื่อนไข
อย่างใดก็ได้ และให้น ามาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การอนุญาตตามวรรคสอง เมื่อมีความจ าเป็นแก่งานทาง ผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคสองได้กระท าการผิดเงื่อนไขท่ีก าหนดในการอนุญาตให้การ
อนุญาตนั้นสิ้นสุดลง 

อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตตามวรรคสองหรือ
ผิดเงื่อนไขท่ีก าหนดในการอนุญาตตามวรรคสาม ให้น ามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๗ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่มีอาคารหรือสิ่งอ่ืน
ใดอยู่ในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษ เมื่อผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษเห็นสมควร ให้ผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือสิ่งอ่ืนใดในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษดังกล่าวรื้อถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอ่ืนนั้นภายใน
ก าหนดเวลาอันสมควรถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษมีอ านาจรื้อถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอ่ืนนั้นได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นดังกล่าวทราบล่วงหน้าภายในก าหนดเวลาอันสมควร ทั้งนี้ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

ให้ผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษช าระ
ค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนในการที่ต้องรื้อถอน หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอ่ืนนั้น ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันได้ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๘ ให้น าความในหมวด ๑ มาใช้บังคับแก่การควบคุมทางหลวงพิเศษโดยอนุโลม    
เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในหมวดนี้ 

  
 
 

                                                           
๒๔ มาตรา ๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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หมวด ๓ 
กำรรักษำทำงหลวง 

                   
  

มาตรา ๕๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ าที่ติดต่อกับเขตทางหลวงหรือทางน้ า 
ที่ไหลผ่านทางหลวงในเขตที่ดินภายในระยะห้าร้อยเมตรจากแนวกลางทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวง 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อ านวยการ   
ทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนสิ่งกีดกั้นหรือแก้ไขทางน้ าภายใน
ก าหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
ทางหลวงมีอ านาจเข้ารื้อถอนหรือจัดการแก้ไข โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ในการนั้น 

มาตรา ๖๐  ห้ามมิให้ผู้ ใดใช้ยานพาหนะบนทางหลวงซึ่งยังมิได้เปิดอนุญาตให้ใช้เป็น         
ทางสาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ควบคุมทางหลวงนั้นหรือผู้ได้รับสัมปทาน แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๑ ๒๕ เพ่ือรักษาทางหลวง ผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ าหนัก น้ าหนักบรรทุกหรือน้ าหนักลงเพลาเกิน
กว่า    ที่ก าหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจท าให้ทางหลวงเสียหาย 

ประกาศของผู้อ านวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวง
ส าหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน หรือได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท ส าหรับทางหลวงชนบท หรือได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับทางหลวงท้องถิ่น 

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือไม่
ปลอดภัยแก่การจราจรในทางหลวง ให้เจ้าพนักงานซึ่งผู้อ านวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงมี
อ านาจประกาศห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงนั้นได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้ปิดประกาศนั้นไว้ในที่
เปิดเผย ณ บริเวณท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้น 

มาตรา ๖๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ริมทางหลวงต้องรักษาต้นไม้เหมือง ฝาย 
หรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในความครอบครองของตนไม่ให้กีดขวางทางจราจรหรือเกิดความเสียหาย
แก่ทางหลวง ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อ านวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุม      
ทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นจัดการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวภายใน
ก าหนดเวลาอันสมควร 

                                                           
๒๕ มาตรา ๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับแจ้งแล้วไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อ านวยการ
ทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อ านวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงมีอ านาจเข้ารื้อถอน ท าลาย 
หรือตัดฟัน โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

มาตรา ๖๓ ๒๖ ผู้อ านวยการทางหลวงโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตเป็น
หนังสือให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยวิธีประมูล เป็นผู้ลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะ
ส าหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดในเขตทางหลวงที่ได้จัดสร้างขึ้น เพ่ือประโยชน์แก่   
งานทางหรือผู้ใช้ทาง และให้กรรมสิทธิ์ในสิ่งที่บุคคลดังกล่าวจัดให้มีตกเป็นของรัฐ 

การอนุญาต การก าหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อนไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด ๔ 

กำรขยำยและสงวนเขตทำงหลวง 
                   

  
มาตรา ๖๔ ทางหลวงประเภทใดยังไม่มีเขตทางปรากฏแน่ชัดหรือไม่ได้ขนาดมาตรฐานที่

ก าหนดไว้ตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดเขตทางหลวง และก าหนด
เขตสงวนสองข้างทางไว้เพ่ือสร้างหรือขยายทางหลวงได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ใดประสงค์จะปลูกสร้างสิ่งใดในเขตดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุญาตต่อผู้อ านวยการ   
ทางหลวง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะท าได้ แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนถ้าได้มีการสร้างหรือขยายทางหลวง 

รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศก าหนดเขตทางหลวงหรือก าหนดเขตสงวนตามวรรคหนึ่ง
ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๕ เพ่ือประโยชน์แก่งานทาง รัฐมนตรีมีอ านาจที่จะสงวนที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคล
เข้าครอบครองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่หรือแผนผังแสดงบริเวณที่ดินที่จะสงวนติดไว้ท้าย  
ประกาศนั้น 

เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ไม่มีผู้ใดแย้งสิทธิ ให้ที่ดินนั้นตกอยู่ในความ
คุ้มครองของผู้อ านวยการทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง หักร้าง จัดท า หรือปลูกสร้างด้วยประการ
ใดๆ ในที่ดินนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการทางหลวง 

รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศการสงวนตามวรรคหนึ่งทั้ งหมดหรือบางส่วนโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

                                                           
๒๖ มาตรา ๖๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



- ๒๓๕ - 
 

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่มีการขออนุญาตจับจองที่ดินริมทางหลวง ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตสั่งเว้น
ช่องทางไว้ให้เป็นมุมฉากกับแนวทางหลวงโดยมีขนาดกว้างยี่สิบเมตร เพ่ือให้เป็นทางเข้าไปสู่ที่ดินข้างใน 
ช่องทางที่ว่านี้ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตร และให้ถือเป็นทางหลวงด้วย 

เมื่อได้มีการเว้นช่องทางไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีการอนุญาตให้ผู้ใดจับจองที่ดินเข้าไปอีก ให้ผู้มี
อ านาจอนุญาตสั่งให้ผู้ขออนุญาตเว้นช่องทางตามแนวเดิมต่อไป 

เมื่อได้มีการอนุญาตให้ผู้ใดจับจองที่ดินริมทางหลวงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ผู้มี
อ านาจอนุญาตแจ้งให้ผู้อ านวยการทางหลวงทราบ 

มาตรา ๖๗ เมื่อได้มีค าสั่งให้ผู้ใดเว้นช่องทางตามมาตรา ๖๖ แล้ว ภายในก าหนดเวลาไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับค าสั่ง ให้ผู้นั้นจัดให้มีหลักเขตปักแสดงให้เห็นเขตทางที่เว้นไว้โดยระยะห่างกัน
ไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรต่อหลักหนึ่ง และให้เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองระวังรักษาหลักเขตนั้นให้
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองไม่กระท าการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจเข้า
ปฏิบัติการได้ โดยผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

  
ส่วนที่ ๓ 

กำรก ำหนดแนวทำงหลวงและกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์เพื่อสร้ำงหรือขยำยทำงหลวง ๒๗ 
                   

  
มาตรา ๖๘ ๒๘ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างหรือขยายทางหลวง ให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้

ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงและผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลดังกล่าวมีอ านาจเข้าไปส ารวจ
เบื้องต้นในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลใดเป็นการชั่วคราวได้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือการนั้น 
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกโดยผู้อ านวยการทางหลวงต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ  
ผู้ครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มกระท าการนั้น ถ้าไม่อาจ
ติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ได้ให้ประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันการประกาศให้ท าเป็นหนังสือปิดไว้ ณ ที่ซึ่งที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และ ณ ที่ท าการเขตหรืออ าเภอ และท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ ให้แจ้งก าหนดวัน เวลา และการที่จะกระท านั้นไว้ด้วย 

ในกรณีท่ีการปฏิบัติตามมาตรานี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วน      
ที่เก่ียวกับการก าหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                                                           
๒๗ ส่วนที ่๓ การก าหนดแนวทางหลวงและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างหรือขยายทางหลวง มาตรา ๖๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒๘ มาตรา ๖๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



- ๒๓๖ - 
 

มาตรา ๖๘/๑ ๒๙ เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างหรือขยาย      
ทางหลวงถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที่มีการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ ได้มาโดยมิได้มีการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย         
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นเดียวกับ
กรณีท่ีได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

  
ส่วนที่ ๔ 

บทก ำหนดโทษ 
                        

  
มาตรา ๖๙ ๓๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 

๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๗๐ ๓๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือหนังสือแจ้งของผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวง หรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อ านวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทาง
หลวง หรือเจ้าพนักงานทางหลวง แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๒๓ (๒) มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรค
สาม มาตรา ๓๙/๑ วรรคสาม มาตรา ๔๗ วรรคสี่ มาตรา ๔๘ วรรคสาม มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๒ วรรค
หนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗๑ ๓๒ ผู้ใดขัดขวางการกระท าของผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการทางหลวง หรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อ านวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวง หรือเจ้า
พนักงานทางหลวง แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสี่ มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๓๙/๑ วรรคสาม มาตรา ๔๗ วรรคสี่ มาตรา ๔๘ 
วรรคสาม มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรค
หก มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

                                                           
๒๙ มาตรา ๖๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๐ มาตรา ๖๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๑ มาตรา ๗๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๒ มาตรา ๗๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



- ๒๓๗ - 
 

มาตรา ๗๒ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๙ มาตรา 
๓๙/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗๓ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน    
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗๓/๑ ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๙ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของผู้อ านวยการทางหลวงตามมาตรา ๔๖ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗๓/๒ ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนประกาศของผู้อ านวยการทาง
หลวงตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง หรือประกาศของเจ้าพนักงานซึ่งผู้อ านวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทาง
หลวงตามมาตรา ๖๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ า      
ทั้งปรับ 

มาตรา ๗๓/๓  ๓๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่ งมีโทษปรับสถานเดียวให้
ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ และเมื่อ
ผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
บทเฉพำะกำล 

                        
  

มาตรา ๗๔ ให้ทางหลวงจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้กฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน 

                                                           
๓๓ มาตรา ๗๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๔ มาตรา ๗๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๕ มาตรา ๗๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๖ มาตรา ๗๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๗ มาตรา ๗๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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มาตรา ๗๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดแนวทางหลวงที่จะสร้าง ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงคมนาคมก าหนดทางหลวง
ที่มีความจ าเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วนซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้คงใช้บังคับได้ตามอายุของพระราชกฤษฎีกานั้น 

ในกรณีที่มีการเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างหรือขยาย        
ทางหลวง ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๑๕ ยังไม่เสร็จสิ้น ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อไป 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
อำนันท์ ปันยำรชุน 

นำยกรัฐมนตรี 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 
๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้
ประกาศใช้มาเป็นเวลานานไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทางหลวงให้
สอดคล้องกับความเจริญและการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓๘ 
  

มาตรา ๖๐ ในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขค าว่า “กรมโยธาธิการ” และ 
“ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท” เป็น “กรมทางหลวงชนบท” และค าว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” และ 
“เลขาธิการส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท” เป็น “อธิบดีกรมทางหลวงชนบท” 
  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ท่ีโอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอน
ส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจ
หน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารง
ต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้วซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระรำชบัญญัติทำงหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๓๙ 

มาตรา ๓๑ ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงชนบทที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ผู้ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นทางหลวง
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้า ๑/๘ กันยายน ๒๕๔๙ 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยทางหลวงได้ใช้

บังคับมาเป็นเวลานานบทบัญญัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงยังไม่เหมาะสม และมาตรการ

ส าหรับด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร และปรากฏว่าได้มีการใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนักบรรทุกเกิน

กว่าที่ก าหนดบนทางหลวง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง และความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบน

ทางหลวง นอกจากนั้น ยังปรากฏว่ามีการใช้ทางหลวงเพ่ือการชุมนุมประท้วงยื่นข้อเรียกร้องจากทางราชการ

และโดยที่ได้มีการยกฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล

เป็นเทศบาลแล้ว สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเสียใหม่เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้ องกับ

สภาวการณ์ในปัจจุบัน ยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสุขาภิบาล และก าหนดให้ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจเปรียบเทียบปรับส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวได้

รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระรำชบัญญัติ 
กำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย 
พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๑๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๐] 
                   

  
มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า ได้ทรงพระราชด าริเห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยที่ได้
ตราขึ้นไว้ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๔ นั้น ยังมีบกพร่องอยู่หลายประการ สมควรจะเปลี่ยน
แก้ให้สมกับกาลสมัย เพราะฉะนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้แทน ดังต่อไปนี้ 

  
ควำมเบื้องต้น 

และอธิบำยบำงค ำที่ใช้ ในพระรำชบัญญัตินี้ 
                   

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้  ให้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย           

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖” 

มาตรา ๒๑ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายตั้งแต่ วันที่ ๑ กันยายน พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖ เป็นต้นไป 

มาตรา ๓๒ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ าทุกชนิด ไม่ว่าจะใช้เพื่อบรรทุกล าเลียง โดยสาร ลาก 

จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมทั้งยานพาหนะอย่างอ่ืนที่สามารถใช้ในน้ าได้ ท านองเดียวกัน 
“เรือก าปั่น” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลหรือด้วยใบ และไม่ได้ใช้กรรเชียง 

แจวหรือพาย 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๐/-/หน้า ๗๔/๕ สิงหาคม ๒๔๕๖ 
๒ มาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 
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“เรือก าปั่นไฟ” หรือ “เรือกลไฟ” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรจะใช้ใบด้วยหรือไม่
ก็ตาม และให้หมายความรวมตลอดถึงเรือก าปั่นยนต์ด้วย 

“เรือก าปั่นยนต์” หรือ “เรือยนต์” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องยนต์จะใช้ก าลังอ่ืนด้วย
หรือไม่ก็ตาม 

“เรือก าปั่นใบ” หรือ “เรือใบ” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยใบและไม่ใช้เครื่องจักรกล 
“เรือกล” หมายความว่า เรือท่ีเดินด้วยเครื่องจักรกล และใช้ก าลังอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม 
“เรือกลไฟเล็ก” หมายความว่า เรือที่มีขนาดต่ ากว่าสามสิบตันกรอสส์ที่เดินด้วยเครื่องจักร 
“เรือเดินทะเล” หรือ “เรือทะเล” หมายความว่า เรือที่มีลักษณะส าหรับใช้ในทะเล ตามกฎ

ข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือ 
“เรือเล็ก” หมายความว่า เรือท่ีเดินด้วยกรรเชียง แจวหรือพาย 
“เรือโป๊ะ” หรือ “เรือโป๊ะจ้าย” หมายความว่า เรือทะเลที่มีรูปร่างแบบยุโรปและเครื่องเสา

เพลาใบอย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย 
“เรือเป็ดทะเลและอ่ืน ๆ” หรือ “เรือเป็ดทะเลและเรืออ่ืน ๆ” หมายความว่า เรือที่ใช้ใบใน

เวลาเดินทะเล และใช้ใบหรือกรรเชียงหรือแจวในเวลาเดินในล าแม่น้ า และให้หมายความรวมตลอดถึง         
เรือฉลอมทะเล เรือเท้งฉลอมท้ายญวน หรือเรือสามก้าวด้วย 

“เรือส าเภา” หมายความว่า เรือเดินทะเลต่ออย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย 
“เรือบรรทุกสินค้า” หมายความว่า เรือที่ไม่มีดาดฟ้าหรือมีไม่ตลอดล า เดินด้วยกรรเชียง แจว 

หรือพาย หรือบางทีใช้ใบ และใช้ส าหรับบรรทุกสินค้า 
“เรือล าเลียง” หมายความว่า เรือที่มิใช่เรือกล และใช้ส าหรับล าเลียง หรือขนถ่ายสินค้าจาก

เรือก าปั่น หรือบรรทุกสินค้าส่งเรือก าปั่น 
“เรือล าเลียงทหาร” หมายความว่า เรือที่ใช้ในการล าเลียงทหารทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรือของ   

ทางราชการทหารหรือไม่ก็ตาม 
“เรือโดยสาร” หมายความว่า เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกินสิบสองคน 
“เรือสินค้า” หมายความว่า เรือท่ีมิใช่เรือโดยสาร 
“เรือประมง” หมายความว่า เรือที่ใช้ส าหรับการจับสัตว์น้ า หรือทรัพยากรที่มีชีวิตอ่ืน ๆ ที่อยู่

ในทะเล 
“เรือส าราญและกีฬา” หมายความว่า เรือที่ใช้ส าหรับหาความส าราญ หรือเรือที่ใช้เพ่ือการ

เล่นกีฬาโดยเฉพาะ และไม่ได้ใช้เพื่อการค้าการทหาร หรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ 
“เรือไม้ที่ต่อแบบโบราณ” หมายความว่า เรือใบเสาเดียว เรือส าเภาหรือเรือไม้ ที่ต่อตามแบบ

เรือท่ีใช้อยู่ในสมัยโบราณ 
“แพ” หมายความรวมตลอดถึงโป๊ะ อู่ลอย และสิ่งลอยน้ าอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
“แพคนอยู่” หมายความว่า เรือนที่ปลูกอยู่บนแพ และลอยอยู่ในล าแม่น้ าหรือล าคลอง 
“ตันกรอสส์” หมายความว่า ขนาดของเรือที่ค านวณได้ตามกฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือ

ตามมาตรา ๑๖๓ 
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“น่านน้ าไทย”๓ หมายความว่า บรรดาน่านน้ าที่อยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของราชอาณาจักร
ไทยและในกรณีตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๑๙ ทวิ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๓๓ 
มาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ให้
หมายความรวมถึงน่านน้ าที่อยู่ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยด้วย 

“เมืองท่า” หมายความว่า ท าเล หรือถ่ินที่จอดเรือเพ่ือขนถ่ายคนโดยสารหรือของ 
“นายเรือ” หมายความว่า ผู้ควบคุมเรือก าปั่น หรือเรืออ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงผู้น าร่อง 
“คนประจ าเรือ” หมายความว่า คนที่มีหน้าที่ท าการประจ าอยู่ในเรือ 
“ลูกเรือ” หมายความว่า คนประจ าเรือนอกจากนายเรือ 
“คนโดยสาร” หมายความว่า คนที่อยู่ในเรือ เว้นแต่ 
(๑) คนประจ าเรือ หรือผู้อื่นที่รับจ้างท างานในเรือนั้น 
(๒) เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่าหนึ่งปี 
“เจ้าท่า” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* หรือผู้ซึ่งอธิบดี

กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*มอบหมาย 
“เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*

หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*มอบหมายให้ท าการออกใบอนุญาต 
“เจ้าพนักงานตรวจเรือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งให้มี

หน้าที่ตรวจเรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๔ (ยกเลิก) 

มาตรา ๕๕ (ยกเลิก) 

มาตรา ๖๖ (ยกเลิก) 

มาตรา ๗๗ (ยกเลิก) 

มาตรา ๘๘ ในพระราชบัญญัตินี้แห่งใดมีบัญญัติว่าด้วยการออกอนุญาตอย่างใด ๆ ตามซึ่งเจ้าท่า
เห็นจ าเป็นจะต้องออกเป็นหนังสือ ให้เจ้าท่ามีอ านาจเรียกค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตเช่นนั้นตามอัตราที่
ก าหนดโดยกฎกระทรวงแต่ไม่เกิน หนึ่งร้อยบาท 

 

                                                           
๓ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “น่านน้ าไทย” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔ มาตรา ๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๕ มาตรา ๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๖ มาตรา ๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๗ มาตรา ๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘ มาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ.๒๕๑๐ 
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มาตรา ๙๙ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยรัตนโกสินทร ศก ๑๒๔ ประกาศ
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๕ ว่าด้วยการตั้งศาลทะเล ประกาศลงวันที่ ๑๙ มีนาคม          
รัตนโกสินทร ศก ๑๒๕ ว่าด้วยการออกใบอนุญาตส าหรับเรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็ก และประกาศลงวันที่ 
๒๒ เมษายน รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙ ว่าด้วยเรือกลไฟที่ใช้ส าหรับรับจ้างนั้น ท่านให้ยกเลิกเสีย แต่การที่ยกเลิก
นี้ท่านว่ามิได้เกี่ยวแก่การอย่างใดที่ได้มีผู้กระท าไว้แต่ก่อน หรือแก่ความผิดอย่างใดซึ่งได้กระท าไว้แต่ก่อนเวลา
ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐ กฎส าหรับป้องกันมิให้เรือโดนกัน พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นั้น ท่านว่ามิใช่
ส าหรับแต่เรือก าปั่นไทยฝ่ายเดียว ให้ใช้ได้ตลอดถึงเรือก าปั่นทั้งหลายที่เดินในบรรดาเขตท่า และเขตที่ทอดจอด
เรือของพระราชอาณาจักรไทย แต่อย่าให้ขัดกับพระราชบัญญัตินี้ เมื่ อจะต้องเป็นการขัดเช่นนั้นไซร้ ต้องให้
ถือเอาข้อบังคับในพระราชบัญญัตินี้เป็นใหญ่ ดังได้ว่าไว้ในข้อ ๓๐ แห่งกฎนั้น และท่านว่า ผู้เป็นเจ้าของและ
เป็นนายเรือทุกล า ต้องถือและกระท าตามกฎนั้นจงทุกประการ 

มาตรา ๑๑ การลงโทษจ าคุกหรือปรับนั้น ถ้าจ าเลยเป็นคนในบังคับต่างประเทศซึ่งมีกงสุล
ผู้แทน ที่มีอ านาจฝ่ายตุลาการส าหรับประเทศนั้นตั้งอยู่ในพระราชอาณาจักรไทย ท่านว่าต้องเป็นหน้าที่ของ   
ศาลกงสุลนั้นบังคับให้เป็นไปตามโทษานุโทษ 

  
ภำค ๑ 

ข้อบังคับทั่วไป 
                   

  
หมวดที่ ๑ 

ทำงเดินเรือ เขตท่ำเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมกำรเดินเรือ๑๐ 
                   

  
มาตรา ๑๒๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดแนวแม่น้ าล าคลองหรือทะเลอาณาเขตแห่งใดเป็นเขตท่าเรือและเขตจอดเรือ 
(๒) ก าหนดทางเดินเรือทั่วไปและทางเดินเรือในเขตท่าเรือนอกจากทางเดินเรือในเขตท่าเรื อ

กรุงเทพ ฯ 
(๓)๑๒ ก าหนดแนวทะเลแห่งใดภายในน่านน้ าไทยเป็นเขตควบคุมการเดินเรือ 

                                                           
๙ มาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
๑๐ ชื่อหมวดที ่๑ ทางเดินเรือ เขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ.๒๕๑๐ 
๑๒ มาตรา ๑๒ (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๑๓๑๓ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๔๑๔ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๕๑๕ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๖๑๖ (ยกเลิก) 
  

หมวดที่ ๒ 
หน้ำที่นำยเรือเมื่อเวลำเรือเข้ำมำหรือออกจำกน่ำนน้ ำไทย๑๗ 

                   
  

มาตรา ๑๗๑๘ เรือก าปั่นตามประเภทที่เจ้าท่าประกาศก าหนดล าใด เมื่อเข้ามาในน่านน้ าไทย 
นายเรือต้องปฏิบัติดังนี้ 

(๑) แจ้งต่อเจ้าท่า 
(๒) ชักธงส าหรับเรือนั้นขึ้นไว้ให้ปรากฏ 
(๓) ติดตั้งและเปิดใช้โคมไฟตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ตกถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 
การปฏิบัติตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าท่าประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๘๑๙ เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเล และเป็นเรือไทยขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสส์ขึ้นไป 
และเรือก าปั่นต่างประเทศ เมื่อเข้ามาในเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้ าไทย นายเรือต้องรายงานการเข้ามาถึงต่อ  
เจ้าท่าตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่จอดเรือ
เรียบร้อย 

มาตรา ๑๙๒๐ เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสส์ขึ้นไป 
และเรือก าปั่นต่างประเทศที่เตรียมจะออกไปจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้ าไทย นายเรือต้องชักธงลา (คือธงที่
เรียกว่าบลูปีเตอร์) ถ้าเรือก าหนดออกในเวลาบ่ายให้ชักธงขึ้นในเวลาเช้า ถ้าเรือก าหนดออกในเวลาเช้าให้ชักธง
ขึ้นในเวลาบ่ายของวันก่อน 

 

                                                           
๑๓ มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๔ มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๕ มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๖ มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๗ หมวดที ่๒ หน้าที่นายเรือเมื่อเวลาเรือเข้ามาหรือออกจากน่านน้ าไทย มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๘ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๕) พ.ศ.๒๕๔๐ 
๑๙ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๒๐ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 
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มาตรา ๒๐๒๑ เรือก าปั่นต่างประเทศ เมื่อเข้ามาในเมืองท่าของประเทศไทย ซึ่งมิได้ก าหนด
เป็นเขตท่าเรือ นายเรือต้องรายงานการเข้ามาหรือออกไปต่อเจ้าท่าภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เรือเข้ามา
หรือก่อนเรือออกไป และต้องปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าท่า 

มาตรา ๒๑๒๒ เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสส์ขึ้นไป 
เมื่อจะออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้ าไทย นายเรือต้องแจ้งก าหนดออกเรือต่อเจ้าท่าก่อนออกเรือเป็นเวลา    
ไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง เพ่ือให้เจ้าท่าตรวจสอบว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เสียก่อน เมื่อเห็นว่าถูกต้อง
แล้ว จึงอนุญาตให้ออกเรือได้ 

มาตรา ๒๒๒๓ เรือก าปั่นที่ใช้เดินทะเลระหว่างประเทศล าใดที่ต้องมีใบส าคัญตามที่ก าหนดใน
กฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ เมื่อจะออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้ าไทย นายเรือต้อง
แจ้งก าหนดออกเรือต่อเจ้าท่าก่อนออกเรือเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง เพ่ือให้เจ้าท่าตรวจใบอนุญาตใช้เรือ
และใบส าคัญดังกล่าว ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้องและใช้การได้ 

มาตรา ๒๓๒๔ เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทย และเรือก าปั่นต่างประเทศที่ต้องมี
ใบส าคัญตามที่ก าหนดในกฎข้อบังคับ ส าหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ เมื่อจะออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ใน
น่านน้ าไทยยังเมืองท่าต่างประเทศ นายเรือจะต้องได้รับใบอนุญาตเรือออกจากท่าจากเจ้าท่าเสียก่อน 

มาตรา ๒๔๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา 
๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 

มาตรา ๒๕๒๖ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยทางน้ า ห้ามมิให้นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือ
เดินเรือเข้าไปในเขตควบคุมการเดินเรือ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 

นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และให้เจ้าท่ามีอ านาจสั่งยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือ มีก าหนดไม่เกิน      
หกเดือน 

นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ถูกยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือ
ตามวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๒๖๒๗ (ยกเลิก) 

มาตรา ๒๗๒๘ (ยกเลิก) 

                                                           
๒๑ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒๒ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๒๓ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๒๔ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๒๕ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒๖ มาตรา ๒๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๗ มาตรา ๒๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒๘ มาตรา ๒๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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มาตรา ๒๘๒๙ (ยกเลิก) 
  

หมวดที่ ๓ 
ว่ำด้วยท ำเลทอดจอดเรือ 

                   
  
มาตรา ๒๙ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าเรือก าปั่นล าใดที่มิได้ผูกจอดเทียบท่าเรือหรือท่าโรงพัก

สินค้า เรือก าปั่นล านั้นต้องทอดสมอจอดอยู่กลางล าน้ าด้วยสมอสองตัว มีสายโซ่ให้พอทั้งสองตัวเพ่ือกันมิให้เรือ
เกาสมอเคลื่อนจากที่นั้นได ้

มาตรา ๓๐ เรือเก็บสินค้า เรือท้องแบน และเรือใด ๆ ที่ทอดจอดประจ าอยู่นั้น ต้องผูกจอดอยู่
กับสมอทุ่นอย่างมั่นคงสมกับก าลังของสายโซ่ที่ทอดอยู่นั้น 

มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้เรือก าปั่น เรือเก็บสินค้า เรือท้องแบนอย่างใด ๆ ทอดสมอ หรือผูกจอด
อยู่ในทางเรือเดินในล าแม่น้ าเป็นอันขาด 

มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้เรือก าปั่นล าใดที่ผูกจอดเทียบท่าเรือ ท่าพักสินค้า หรือเทียบฝั่งนั้น 
ทอดสมอลงไปในแม่น้ าห่างจากหัวเรือเกินกว่าสามสิบเมตร 

มาตรา ๓๓ เรือล าใดที่เจ้าท่าไม่ยอมออกใบอนุญาตให้หรือเรียกคืนหรือยึดใบอนุญาตไว้ โดย
เรือนั้นมีความไม่สมประกอบส าหรับเดินทะเลนั้น ต้องให้ผูกจอดทอดไว้ ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งเจ้าท่าจะก าหนดให้ 

มาตรา ๓๔ เรือโป๊ะ หรือเรือโป๊ะจ้าย เรือล าเลียง เรือส าเภา เรือบรรทุกสินค้า เรือเป็ดทะเล 
และเรืออ่ืน ๆ ต้องจอดทอดสมอกลางแม่น้ า และถ้าไม่เป็นการขัดขวาง ก็ให้ทอดจอดค่อนข้างฝั่งตะวันตก แต่
ต้องไว้ช่องทางเรือเดินไม่น้อยกว่าร้อยเมตร ในระหว่างเรือกับฝั่งตะวันตก หรือกับบรรดาเรือที่จอดเทียบฝั่ง
ตะวันตก หรือกับแพคนอยู่ที่ผูกเทียบอยู่กับฝั่งตะวันตก 

มาตรา ๓๕ บรรดาเรือโป๊ะหรือเรือโป๊ะจ้าย เรือล าเลียง เรือส าเภาเรือบรรทุกสินค้า เรือเป็ด
ทะเล และเรืออ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ใช้การนั้น ต้องให้ถอยไปอยู่ที่ท าเลส าหรับทอดจอดเรือ  แห่งใดแห่งหนึ่งในเขตท่า
ตามที่เจ้าท่าเห็นสมควรจะก าหนดตามครั้งคราว และประกาศให้ทราบทั่วกันในหนังสือราชกิจจานุเบกษาและ
ในหนังสือพิมพ์จดหมายเหตุในท้องที่ตั้งแต่สองรายขึ้นไป 

มาตรา ๓๖ ห้ามมิให้เรือก าปั่นเดินทะเลล าใดจอดทอดสมอตามล าแม่น้ า ในระหว่างคลอง
สะพานหันกับคลองบางล าภูบน เว้นไว้แต่มีเหตุจ าเป็น เพราะในระหว่างสองต าบลนั้นเป็นที่ทอดจอดเรือรบไทย 
และบรรดาเรือก าปั่นเดินทะเลหรือเรือรบต่างประเทศจะแล่น หรือมีเรืออ่ืนจูงผ่านคลองสะพานหันขึ้นไปตาม  
ล าแม่น้ านั้น ให้ถือว่าเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย เว้นไว้แต่จะได้รับอนุญาตพิเศษจากเจ้าท่า และโดยอาศัย
ข้อบังคับก ากับอนุญาตนั้นอยู่ด้วยตามซึ่งเจ้าท่าจะเห็นสมควร 

                                                           
๒๙ มาตรา ๒๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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มาตรา ๓๗๓๐ ถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินอันจ าเป็นที่จะต้องท าเช่นนั้น ห้ามมิให้เรือก าปั่นล าใดจอด
ทอดสมอในล าแม่น้ าระหว่างวัดบุคคะโลกับในระยะทางสองร้อยเมตรใต้ปากคลองบางปะแก้ว และระหว่าง  
ปากคลองผดุงกับคลองส าเพง็ เพราะในระหว่างต าบลเหล่านี้เป็นท าเลยกเว้นไว้ส าหรับทางให้เรือเดินขึ้นล่อง 

มาตรา ๓๘๓๑ เรือก าปั่นทุกล าที่บรรทุกคนโดยสารหรือของจากเมืองท่าหรือต าบลใด ๆ ใน
ต่างประเทศเข้ามาในแม่น้ าเจ้าพระยา หรือเรือใด ๆ ที่เข้ามาในแม่น้ าเจ้าพระยาโดยขนถ่ายคนโดยสารหรือของ
จากเรือก าปั่นที่มาจากต่างประเทศ เมื่อผ่านด่านสมุทรปราการแล้ว ถ้าจะส่งคนโดยสารหรือของที่บรรทุกมานั้น
ขึ้นบก ต้องจอด ณ ที่จอดเรือ หรือเทียบท่าเทียบเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เว้นไว้แต่เมื่อที่จอดเรือ
หรือท่าเทียบเรือไม่ว่างพอจะจอดหรือเทียบได้ หรือเพราะเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งถ้าตรงตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนดไว้ และอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*ลงนามอนุญาตแล้ว จึงจะเข้าจอด
หรือเทียบในที่ท่ีได้รับอนุญาตได้ 

คณะกรรมการดังกล่าวในวรรคหนึ่งให้มีจ านวนห้าคน ประกอบด้วยอธิบดีกรมการขนส่งทาง
น้ าและพาณิชยนาวี*เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากรและผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และบุคคลอ่ืนอีกสองคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง 

มาตรา ๓๘ ทวิ๓๒ การประชุมของคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามความในมาตรา ๓๘ ต้อง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถมาประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธาน 

การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ผู้นั่งเป็นประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๓๘ ตรี๓๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ ให้เจ้าท่ามีอ านาจที่จะก าหนดที่ทอดจอดเรือ
ส าหรับเรือก าปั่นและเรือเล็กทุกล า และนายเรือต้องเอาเรือไปทอดจอดตามที่เจ้าท่าจะชี้ให้ และห้ามมิให้เอา
เรือไปจากที่นั้น หรือย้ายไปทอดจอดที่อ่ืนโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า เว้นแต่เมื่อมีเหตุจ าเป็นซึ่งเจ้าท่าจะ
พิเคราะห์เห็นสมควร 

เมื่อเรือก าปั่นล าใดก าลังเข้ามา นายเรือจะต้องยอมให้เจ้าท่าขึ้นไปบนเรือ และถ้าจ าเป็นจะ
หยุดเรือรอรับก็ต้องหยุด 

มาตรา ๓๘ จัตวา๓๔ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือล าใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๓๘ ตรี ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สามพันบาทถึงสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละหนึ่งพันบาท
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
                                                           
๓๐ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
๓๑ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ.๒๕๑๐ 
๓๒ มาตรา ๓๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๙) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๓๓ มาตรา ๓๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๙) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๓๔ มาตรา ๓๘ จัตวา แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๓๙ เรือก าปั่นล าใดเมื่อเข้ามาถึงในเขตท่าแล้ว มิได้กระท าการถ่ายสินค้าหรือขนสินค้า
ขึ้นเรืออย่างหนึ่งอย่างใด นับตั้งแต่ ๑๐ วันขึ้นไปก็ดี ท่านว่าถ้าจะต้องการเอาที่ซึ่งเรือล านั้นจอดอยู่ให้เรืออ่ืนที่
ใช้ในการค้าขายทอดจอด ก็ให้ถอยเรือที่ไม่ได้ท าการเช่นว่านั้น ไปทอดจอดในที่อ่ืนภายในเขตท่าตามท่ีเจ้าท่าจะ
ก าหนดให ้

มาตรา ๔๐ เรือก าปั่นล าใดต้องการจะเปลี่ยนที่ทอดจอด หรือเรือก าปั่นล าใดที่เทียบท่าเรือ 
หรือท่าสินค้าต้องการจะหาที่ทอดจอดในล าแม่น้ าก็ให้ชักธงสัญญาณอักษร “B.A.Z.” (บี เอ แซด) ตามแบบ
ข้อบังคับระหว่างนานาประเทศส าหรับการใช้ธงสัญญาณ แล้วเจ้าท่าจะได้ขึ้นไปบนเรือล านั้นและชี้ให้ทอดจอด 

มาตรา ๔๑ เรือก าปั่นล าใดต้องการให้กองตระเวนมาช่วยก็ให้ชักธงสัญญาณหมายอักษร 
“S.T.” (เอส ที) ตามแบบข้อบังคับระหว่างนานาประเทศส าหรับการใช้ธงสัญญาณ ถ้ามีเหตุส าคัญขัดขืนต่อ  
การบังคับบัญชาเกิดข้ึนในเรือฉะนั้นแล้ว ให้ชักธงสัญญาณหมายอักษร “R.X.” (อาร์ เอกซ์) 

มาตรา ๔๒ ก่อนที่เรือก าปั่นไฟหรือเรือก าปั่นใบเดินทะเลล าใดจอดทอดหรือผูกจอดเป็น  
ปรกตินั้น ห้ามมิให้เรืออ่ืนเข้าไปเทียบข้าง ให้เข้าเทียบได้แต่เฉพาะเรือไฟเล็กและเรือเล็กของกรมการขนส่ง   
ทางน้ าและพาณิชยนาวี* หรือของเจ้าพนักงานแพทย์ศุขา หรือของกรมศุลกากร หรือของผู้น าร่อง หรือเรือของ
กระทรวงทหารเรือซึ่งจะมีหน้าที่พิเศษ 

ในเวลาที่เรือก าปั่นล าใดที่ก าลัง แล่นขึ้น หรือล่องในล าแม่น้ านั้น ห้ามเป็นอันขาดมิให้เรือจ้าง 
เรือบรรทุกสินค้าหรือเรือเล็กหรือเรืออย่างใด ๆ เข้าไปเกี่ยวพ่วงข้าง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษของนายเรือ
ล านั้น 

มาตรา ๔๓ เมื่อจะทอดจอดเรือก าปั่นล าใด นายเรือหรือผู้น าร่องต้องทอดจอดเรือนั้น โดยให้
กินเนื้อที่อย่างน้อยที่สุดที่จะเป็นได้และความบังคับข้อนี้ เจ้าท่าต้องระวังเป็นธุระอยู่เสมอให้มีผู้ปฏิบัติตามโดย
ถูกต้อง 

มาตรา ๔๔ ตามล าแม่น้ าเล็ก และในคลองต่าง ๆ นั้นอนุญาตให้จอดเรือต่าง ๆ ได้ทั้งสองฟาก 
แต่อย่าให้เป็นที่กีดแก่ทางเรือขึ้นล่องที่กลางล าน้ า และห้ามไม่ให้จอดซ้อนล าหรือจอดขวาง หรือตรงกลางล าน้ า
ล าคลองเป็นอันขาด 

มาตรา ๔๕ เรือก าปั่นเรือเล็กและแพต่าง ๆ ที่จอดเทียบฝั่งแม่น้ าหรือเทียบท่าสินค้า หรือ
ท่าเรือนั้น ห้ามมิให้จอดขวางล าน้ า ต้องจอดให้หัวเรือท้ายเรือ หัวแพท้ายแพหันตามยาวของทางน้ า 

มาตรา ๔๕/๑๓๕ ให้เจ้าท่าโดยค าแนะน าของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดแนวแม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบ หรือทะเล อาณาเขต เป็นเขตห้ามจอดเรือหรือ
แพ 

                                                           
๓๕ มาตรา ๔๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องและ
ให้เจ้าท่ามีอ านาจสั่งยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีก าหนดไม่เกินหกเดือน 

นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ถูกยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือ
ตามวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท 

ความในวรรคสองให้ใช้กับผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมแพและแพคนอยู่ด้วย 

มาตรา ๔๖ ตามท่าขนสินค้าและท่าข้ึนทั้งสองฟากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือตามสองข้างเรือก าปั่น
ก็ดี ห้ามมิให้เรือบรรทุกสินค้า เรือไฟเล็ก เรือเป็ดทะเลและเรืออ่ืน ๆ จอดหรือผูกเทียบซ้อนกันเกินกว่าสองล า 
ถ้าเป็นแพคนอยู่ห้ามมิให้จอดเทียบหน้าแพเกินกว่าล าหนึ่ง 

มาตรา ๔๖ ทวิ๓๖ ให้เจ้าท่ามีอ านาจสั่งห้ามใช้และให้แก้ไขท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า 
ท่าเทียบเรือ และแพในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านไทย ซึ่งมีสภาพไม่ปลอดภัยในการใช้ หรืออาจเกิดอันตราย
แก่ประชาชนหรือแก่การเดินเรือ โดยแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบเป็นหนังสือ ในกรณีที่ไม่ปรากฏ   
ตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ปิดค าสั่งไว้ ณ ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ หรือแพนั้น และ
ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับค าสั่งนั้นแล้ว 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งได้รับค าสั่งจากเจ้าท่าตามความในวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง ค าชี้ขาดของรัฐมนตรีเป็นที่ สุด แต่ใน
ระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชี้ขาด ค าสั่งห้ามใช้นั้นมีผลบังคับได้ ในกรณีไม่มีอุทธรณ์ค าสั่ง หรือมีอุทธรณ์แต่
รัฐมนตรีสั่งให้ยกอุทธรณ์ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในเวลาที่เจ้าท่าก าหนดหรือ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับทราบค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เจ้าท่ามีอ านาจจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามค าสั่ง โดย
คิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 

เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยตามค าสั่งแล้ว ให้เจ้าท่าเพิกถอนค าสั่ง
ห้ามใช้ ในกรณีที่เจ้าท่าจัดการแก้ไขเอง จะรอการเพิกถอนค าสั่งห้ามใช้ไว้จนกว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะ
ช าระค่าใช้จ่ายให้เจ้าท่าก็ได้ 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองคนใดใช้เอง หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่ง
สินค้า ท่าเทียบเรือ หรือแพ ซึ่งเจ้าท่า มีค าสั่งห้ามใช้ และยังไม่ได้เพิกถอนค าสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
สามพันบาทถึงสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง๓๗ 

มาตรา ๔๗ ห้ามมิให้แพไม้ซุงที่กว้างกว่ายี่สิบต้นซุง จอดผูกเทียบข้างเรือก าปั่น หรือเทียบท่า
ขนสินค้าหรือท่าขึ้น และห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย เรือล าเลียง หรือเรือส าเภาผูกจอดผูกเทียบข้างเรือก าปั่นมากกว่า
ข้างละหนึ่งล า และห้ามมิให้เรือเช่นว่ามานี้จอดผูกเทียบท่าของสินค้าหรือท่าขึ้นมากกว่าสองล า 

                                                           
๓๖ มาตรา ๔๖ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๕๐ ลงวันที ่๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๕ 
๓๗ มาตรา ๔๖ ทวิ วรรคสี่ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย เรือล าเลียง เรือส าเภา เรือบรรทุกสินค้า เรือกลไฟเล็ก และ
เรือ และแพไม้ต่าง ๆ จอดผูกกับฝั่งแม่น้ ามากล าหรือโดยอย่างที่ให้ล้ าออกมาในทางเรือเดิน หรือจนเป็นที่     
กีดขวางแก่การเดินเรือ 

มาตรา ๔๙ เรือก าปั่น หรือเรือเล็กท่ีจอดมากกว่าสองล าในแม่น้ านอกแนวเรืออ่ืน ๆ หรือนอก
แนวแพคนอยู่ ซึ่งจอดอยู่ในท้องที่เดียวกันนั้น ท่านให้ถือว่าเรือก าปั่นหรือเรือเล็กนั้น เท่ากับจอดล้ าออกมา
ในทางเรือเดิน 

มาตรา ๕๐ ข้อห้ามต่าง ๆ ที่ว่ามาแล้วในมาตรา ๔๖ และ ๔๗ นั้น เจ้าท่าจะเห็นสมควร
ลดหย่อนโดยให้อนุญาตพิเศษก็ได้ 

มาตรา ๕๑๓๘ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือหรือแพผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ 
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ ถ้าเป็นเรือก าปั่นต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้
ถูกต้องถ้าเป็นเรือเล็กหรือแพ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท และปรับเป็นรายวันวันละ       
ห้าสิบบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
หมวดที่ ๔ 

ว่ำด้วยทำงเดินเรือในล ำแม่น้ ำ 
                   

  
มาตรา ๕๒ ในเขตท่ากรุงเทพฯ นั้น ให้มีทางเดินเรือสองสาย ดังนี้คือ 
(๑) สายตะวันออกเรียกว่าสายใหญ่ สายนี้มีเขตโดยกว้างตั้งแต่เรือก าปั่นที่ทอดอยู่กลางแม่น้ า 

จนถึงฝั่งตะวันออกหรือถึงแคมเรือก าปั่น หรือแพคนอยู่ที่จอดเทียบฝั่งตะวันออก 
(๒) สายตะวันตก สายนี้มี เขต โดยกว้าง ตั้ งแต่เรือก าปั่นที่ทอดอยู่กลางแม่น้ า จนถึง           

ฝั่งตะวันตก หรือถึงแคมเรือก าปั่น หรือแพคนอยู่ที่จอดเทียบฝั่งตะวันตก 

มาตรา ๕๒ ทวิ๓๙ เมื่อมีเหตุจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยแก่การเดินเรือ ให้เจ้าท่ามีอ านาจ
ประกาศก าหนดทางเดินเรือและควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพฯ และในแม่น้ าล าคลองเป็นการเฉพาะ
คราวได ้

นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศก าหนดทางเดินเรือหรือ 
ประกาศควบคุมการเดินเรือตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามี
อ านาจสั่งยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีก าหนดไม่เกินหกเดือน๔๐ 
                                                           
๓๘ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๓๙ มาตรา ๕๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๔๐ มาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๒๕๒ - 
 

นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือที่ถูกยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือตามวรรคสองมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งค าชี้ขาดของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่
ในระหว่างที่รัฐมนตรียังไม่ได้ชี้ขาด ค าสั่งนั้นมีผลบังคับได้๔๑ 

มาตรา ๕๒ ตรี๔๒ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือซึ่งถูกยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือผู้ใด ปฏิบัติ
หน้าที่ในระหว่างที่ประกาศนียบัตรควบคุมเรือถูกยึดตามมาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

มาตรา ๕๓ แนวล าแม่น้ าทั้งสองฟากภายในระยะสามสิบเมตรห่างจากฝั่งหรือจากแคมเรือ
ก าปั่นที่จอดผูกเทียบฝั่ง หรือจากแพคนอยู่ที่จอดผูกเทียบฝั่งนั้น ให้หวงห้ามไว้ส าหรับเป็นทางเดินเรือเล็ก 

ห้ามมิให้เรือก าปั่นใช้แนวนั้นเป็นอันขาดนอกจากเป็นเวลาจ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เรือโดนกัน 
หรือเพ่ือกลับหรือเคลื่อนเรือจากท่ีจอด 

มาตรา ๕๔๔๓ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่       
ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 

  
(ก) ว่ำด้วยทำงเรือเดินสำยตะวันออกหรือสำยใหญ่ 

                   
  
มาตรา ๕๕ เรือก าปั่นไฟทุกขนาด (นอกจากที่ว่าไว้ ในมาตรา ๕๘) และเรือก าปั่นใบทุก ๆ 

อย่างที่มีขนาดเกินกว่าห้าสิบตัน เมื่อขึ้นล่องในล าแม่น้ า ต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันออก เว้นไว้แต่ เมื่อมี
เหตุจ าเป็น หรือเพ่ือจะเข้าจอด หรือออกจากท่า หรือฝั่ง จึงเดินนอกสายนั้นได้และบรรดาเรือที่ว่ามานี้ ต้องเดิน
โดยช้าที่สุดที่พอสมควรแก่การเดินเรืออย่างระวัง และเพ่ือป้องกันอันตรายแก่เรือ และอันตรายที่อาจเกิดจาก
ละลอกคลื่นของเรือนั้น 

มาตรา ๕๖๔๔ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับตั้ง
แต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 

  
(ข) ว่ำด้วยทำงเรือเดินสำยตะวันตก 

                   
  
มาตรา ๕๗ บรรดาเรือใบขนาดต่ ากว่าห้าสิบตันและเรือทุกอย่างนอกจากได้กล่าวไว้ ในมาตรา 

๕๕ นั้น ต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก 

                                                           
๔๑ มาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๒ มาตรา ๕๒ ตรี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔)พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๓ มาตรา ๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๔ มาตรา ๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๒๕๓ - 
 

มาตรา ๕๘๔๕ บรรดาเรือก าปั่นไฟที่จูงเรืออ่ืนที่มีขนาดต่ ากว่าสามสิบห้าตันเกินกว่าล าหนึ่งขึ้น
ไป ต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก 

ห้ามมิให้เรือก าปั่นไฟล าใดจูงเรือก าปั่น หรือเรืออย่างอ่ืนในเขตท่ากรุงเทพฯ มากล าจนเกิน
กว่าก าลังของเรือก าปั่นไฟล านั้น จะจูงไปได้ระยะทางชั่วโมงละสองไมล์เป็นอย่างน้อย และห้ามมิให้เรือก าปั่นไฟ
ล าใดที่จูงเรืออยู่นั้น เดินไปโดยระยะทางเกินกว่าชั่วโมงละหกไมล์ในเวลาทวนน้ า หรือเดินเร็วกว่าชั่วโมงละ     
สี่ไมล์ในเวลาตามน้ า 

ห้ามเป็นอันขาด มิให้จูงเรือเล็กเกินกว่าคราวละสามสิบสองล าเป็นอย่างมาก และห้ามมิให้เรือ
ที่ถูกจูงนั้นผูกเทียบซ้อนล ากันเกินกว่าตับละสี่ล า 

มาตรา ๕๙ ในเวลาที่ก าลังจะโยงหรือผูกเรือบรรทุกเข้ากับสายโยงนั้น ห้ามมิให้เรือกลไฟลาก 
หรือเรือไฟเล็กที่เป็นเรือจูงนั้นแล่นรออยู่ในสายทางเรือเดินเป็นอันขาด ถ้าจะใช้สายทางเรือเดินในการจูง เรือจูง
เหล่านั้นต้องแล่นอยู่เสมอให้ได้ระยะทางไม่น้อยกว่าชั่วโมงละสองไมล์ 

มาตรา ๖๐๔๖ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ 
หรือมาตรา ๕๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 

  
(ค) ว่ำด้วยส่วนของทำงเรือเดินทั้งสองสำยที่หวงไว้ส ำหรับให้เรือเล็กเดิน 

                   
  
มาตรา ๖๑ เรือเล็กท้ังหลาย เดินในทางเรือเดินได้ท้ังสองสาย 

มาตรา ๖๒ นอกจากมีเหตุจ าเป็น หรือเพ่ือจะข้ามฟากไปจอดที่ท่าหรือที่ฝั่ง บรรดาเรือเล็ก
ต้องเดินอยู่ในแนวน้ า ในระหว่างระยะสามสิบเมตร จากฝั่งหรือจากเรือก าปั่นที่จอดเทียบฝั่งหรือจากแพคนอยู่ที่
ผูกจอดกับฝั่งแม่น้ า 

มาตรา ๖๓ เรือบรรทุกเข้าต้องเดินได้แต่ในแนวน้ าที่ก าหนดไว้ส าหรับเป็นทางเดินของเรือเล็ก
ในทางเรือเดินสายตะวันตก และห้ามมิให้ไปเดินในทางเรือเดินสายตะวันออกในตอนหนึ่งตอนใดเป็นอันขาด 

มาตรา ๖๔ เมื่อมีเหตุจ าเป็นหรือเพ่ือจะข้ามฟากไปจอดที่ท่าหรือท่ีฝั่ง และเรือบรรทุกเข้าหรือ
เรือเล็กจะต้องท านอกเหนือที่บังคับไว้ในมาตรา ๖๒ และ ๖๓ ฉะนั้น ก็ให้ท าโดยความระวังทุกอย่างที่จะมิให้
เป็นการกีดขวางแก่การเดินเรือได้ 

มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้เรือบรรทุกเข้าหรือเรือเล็กผ่านหน้าเรือก าปั่นไฟที่ก าลังแล่นขึ้นหรือล่อง
ในล าแม่น้ านั้นใกล้กว่าระยะร้อยเมตร และถ้าจะข้ามฟากไปยังท่าหรือโรงสีห้ามมิให้ตัดข้ามเหนือแห่งที่จะไปนั้น
เกินกว่าที่ควร 

                                                           
๔๕ มาตรา ๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
๔๖ มาตรา ๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๒๕๔ - 
 

มาตรา ๖๖ บรรดาเรือยนต์ที่ยาวไม่เกินกว่าหกเมตรนั้น ยอมให้เดินได้ในแนวล าแม่น้ าทั้งสอง
สายที่ก าหนดไว้ส าหรับให้เรือเล็กเดิน แต่ถ้าจะเดินห่างจากฝั่งภายในระยะสามสิบเมตร ต้องเดินโดยช้าที่สุด
พอสมควรแก่การควรระวังเหตุในการเดินเรือ และการควรระวังมิให้เป็นเหตุอันตรายแก่เรือเล็กที่ใช้กรรเชียง
หรือแจวพาย 

มาตรา ๖๗๔๗ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ 
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 

  
(ฆ) ว่ำด้วยทำงคลองต่ำง ๆ 

                   
  
มาตรา ๖๘๔๘ ในแม่น้ าล าคลองต่าง ๆ นอกเขตท่าบรรดาเรือที่เดินตามน้ าให้เดินกลางล า

แม่น้ าหรือล าคลอง เรือที่เดินทวนน้ าให้เดินแอบฝั่ง ถ้าไม่สามารถจะท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังว่ามานี้ ให้เดิน.
กลาง    ร่องน้ า และให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการเดินเรือแห่งท้องถิ่นซึ่งตั้งขึ้นเพ่ือควบคุมการเดินเรือในล าแม่น้ า
หรือคลอง นั้น ๆ ด้วย 

ให้เจ้าท่าหรือข้าหลวงประจ าจังหวัดในท้องถิ่นที่ไม่มีเจ้าท่า มีอ านาจออกข้อบังคับควบคุม  
การเดินเรือในแม่น้ าและล าคลองใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตท้องถิ่นของตนได้ ข้อบังคับนั้นเมื่อได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๖๙๔๙ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ หรือ
ข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 

  
หมวดที่ ๕ 

ว่ำด้วยแพไม้ แพคนอยู่ ฯลฯ 
                   

  
(ก) แพไม้ 

                   
  
มาตรา ๗๐ แพไม้ต่าง ๆ ต้องมีคนประจ าให้พอแก่การที่จะควบคุมรักษาแพโดยเรียบร้อย 

และคนประจ าแพต้องระวังอย่างที่สุดที่จะเป็นได้เพ่ือไม่ให้แพกีดขวางแก่การเดินเรือ หรือโดนกับแพคนอยู่ หรือ
เรือที่ทอดจอดอยู่ในล าแม่น้ า แพไม้ทุก ๆ แพต้องชักธงเครื่องหมายของเจ้าของแพ และธงส าหรับเช่นนี้ต้อง        

                                                           
๔๗ มาตรา ๖๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๘ มาตรา ๖๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๔๙ มาตรา ๖๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
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จดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* แพใดมีซุงกี่ต้นและก าหนดจะมาถึง เขตท่ากรุงเทพฯ      
ได้เมื่อใดนั้น เจ้าของแพต้องท าหนังสือแจ้งความล่วงหน้าให้เจ้าท่าทราบ 

มาตรา ๗๑ ห้ามมิให้แพไม้จอดผูกติดกับเรือก าปั่นหรือหลักหรือแพคนอยู่ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากนายเรือหรือเจ้าของหลักเจ้าของแพนั้น ๆ 

มาตรา ๗๒ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ แพไม้ต่าง ๆ ที่จะล่องหรือจูงลงมานั้น ต้องเดินในทาง
เดินเรือสายตะวันตก ถ้าจะเดินในสายตะวันออก ต้องเดินได้แต่แพไม้ที่มีเรือจูง แพไม้แพหนึ่งต้องมีซุงไม่เกิน
กว่าสองร้อยต้น หรือกว้างเกินกว่ายี่สิบเมตร 

มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ล่องแพไม้ขึ้นลงในล าแม่น้ าในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึง
พระอาทิตย์ขึ้น 

มาตรา ๗๔ ในคลอง ห้ามไม่ให้ล่องแพไม้ที่มีซุงผูกเทียบกันเกินกว่าสี่ต้นและที่ผูกติดต่อกัน
ยาวเกินกว่าสองชั่วซุง และส่วนแพไม้ไผนั้นไม่ให้ยาวเกินกว่าสิบหกเมตร และกว้างเกินกว่าที่พอจะให้แพนั้นเดิน
ในคลองได้โดยไม่กีดแก่การเดินเรือ 

แต่ถ้าข้าหลวงประจ าจังหวัดได้พิจารณาเห็นว่าในคลองใดหรือในคลองตอนใดซึ่งใช้เรือกลไฟ
หรือเรือยนต์ลากจูงแพเกินกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในวรรคก่อนโดยไม่เป็นภัยแก่การจราจรทางน้ า ก็อาจผ่อนผันให้
ผูกติดต่อกันได้ไม่เกิน ๓๐ เมตร๕๐ 

เมื่อข้าหลวงประจ าจังหวัดได้ผ่อนผันให้ตามวรรคก่อนแล้ว ภายหลังปรากฏว่า เป็นภัยแก่
การจราจรทางน้ าจะถอนเสียก็ได้๕๑ 

มาตรา ๗๕๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ 
หรือมาตรา ๗๔ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท 

  
(ข) แพคนอยู่ 
                   

  
มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้จอดแพคนอยู่ในล าแม่น้ าห่างจากฝั่งเกินกว่าพอดีส าหรับมิให้แพนั้น    

ค้างแห้งในเวลาน้ าลงงวด 

มาตรา ๗๗ เสาหลักส าหรับผูกแพคนอยู่นั้นห้ามมิให้ปักพ้นแนวหน้าแพออกไปมากกว่า    
หนึ่งเมตรครึ่ง 

                                                           
๕๐ มาตรา ๗๔ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓) 
๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓) 
๕๒ มาตรา ๗๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้ปลูกเรือนที่ปักเสาลงเลนตามฝั่งแม่น้ าห่างออกมาจากฝั่งจนเกินกว่าพอดี
ส าหรับไม่ให้มีน้ าค้างอยู่ใต้เรือนเม่ือเวลาน้ าลงงวด 

มาตรา ๗๙ ภายใต้เขตท่ากรุงเทพฯ ห้ามมิให้แพคนอยู่แพใดมีขนาดกว้างหรือยาวเกินกว่า   
สิบหกเมตร นับรวบทั้งชานและแพเล็กที่เป็นส่วนติดต่อกับแพนั้นด้วย 

มาตรา ๘๐ ตามล าคลอง ห้ามมิให้แพคนอยู่แพใดมีขนาดกว้างเกินกว่าสิบสองเมตร และห้าม
มิให้แพใดที่ผูกจอดกับฝั่งยื่นล้ าออกมาจนอาจเป็นที่กีดขวางแก่การเดินเรือ 

มาตรา ๘๑ ห้ามมิให้จูงแพคนอยู่ขึ้นล่องในตอนใต้หลักเขตเหนือของท่ากรุงเทพฯ ในระหว่าง
ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น 

มาตรา ๘๒ แพคนอยู่ที่จะจูงขึ้นล่องในล าแม่น้ านั้นต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก 
ต่อเมื่อมีเหตุอันจ าเป็นจึงให้เดินในทางเดินสายตะวันออกได้ 

มาตรา ๘๓ ห้ามมิให้จอดผูกแพคนอยู่แพใดกับฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาภายในเขตท่ากรุงเทพฯ 
โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 

มาตรา ๘๔ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าแพคนอยู่แพใดยื่นออกมาในล าแม่น้ า จนอาจเป็นเหตุ
น่ากลัวอันตรายแก่การเดินเรือในเวลากลางคืนได้ ให้เจ้าท่ามีอ านาจบังคับให้แพนั้นจุดโคมไฟสีขาวไว้ในที่เด่น
แลเห็นได้ง่ายในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น เพ่ือป้องกันมิให้เรือใหญ่เล็กแล่นมาโดน
แพนั้น 

มาตรา ๘๕ ตั้งแต่วันที่ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมาย ถ้าจะจอดแพคนอยู่หรือปลูกเรือน
มีเสาปักเลนตามฝั่งแม่น้ าภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ก็ดี หรือตามล าคลองในแขวงกรุงเทพฯ ก็ดี ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าท่าก่อนจึงท าได้ 

มาตรา ๘๖ ค าขออนุญาตนั้นต้องเป็นหนังสือและมีแผนที่ฝั่งน้ า แพคนอยู่หรือเรือนปักเสา   
ลงเลนที่ข้างเคียงและท าเลที่จะจอดแพและปักหลักผูกแพนั้นด้วย 

มาตรา ๘๗ เมื่อรับค าขออนุญาตแล้ว เจ้าท่าต้องตรวจภายในเวลาเดือนหนึ่ง และถ้าเห็นว่า
เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับในมาตรา ๘๕ และ ๘๖ ทุกอย่างแล้ว ก็ให้ออกอนุญาตให้ตามที่ขอ 

มาตรา ๘๘ ห้ามมิให้ลงมือท าการปลูกสร้างก่อนที่ได้รับอนุญาตตามท่ีร้องขอนั้นเป็นอันขาด 

มาตรา ๘๙ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ให้เจ้าท่ามีอ านาจและภายนอกเขตนั้นให้เจ้าพนักงาน
ท้องที่มีอ านาจที่จะบังคับให้รื้อถอนแพคนอยู่หรือหลักผูกแพ หรือเรือนที่ปักเสาลงชายฝั่งน้ า ที่จอดหรือปักหรือ
สร้างผิดต่อข้อบังคับในมาตราตั้งแต่ ๗๖ ถึง ๗๙ จะเป็นแพหรือหลักหรือเรือนที่ตั้งอยู่นั้นเมื่อก่อนหรือใน
ภายหลังเวลาใช้พระราชบัญญัตินี้ก็ตาม และให้มีอ านาจบังคับให้รื้อถอนบรรดาแพคนอยู่หรือหลักผูกแพ หรือ
เรือนที่ปักเสาลงในชายฝั่งน้ า ซึ่งได้ปลูกขึ้นโดยมิได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง หรือท่ีปลูกโดยไม่ถูกต้องตามข้อความ
ในอนุญาตที่ได้ออกให้นั้นด้วย 
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มาตรา ๙๐๕๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามมาตรา ๘๙ 
ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละหนึ่งร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องและให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มี
หน้าที่ตามมาตรา ๘๙ บังคับให้รื้อถอนแพคนอยู่ หรือเรือนปักเสาลงในชายฝั่งน้ าโดยให้ผู้เป็นเจ้าของเสียค่า   
รื้อถอนนั้นเอง 

ในกรณีที่เจ้าของไม่รื้อถอนภายในก าหนดเวลาที่เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามมาตรา 
๘๙ ก าหนด ให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน 

ในกรณีที่เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนตามค าสั่งศาลตามวรรคสอง ให้เจ้าท่าใช้ความ
ระมัดระวังตามควรแก่พฤติการณ์ โดยเจ้าของจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าท่าไม่ได้ และเจ้าของต้องเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน 

ในกรณีที่เจ้าของไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคสามภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก าหนดตาม
ควรแก่กรณี ให้เจ้าท่าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมน าวัสดุที่ถูกรื้อถอนรวมทั้ง
สิ่งของที่ขนออกจากแพคนอยู่หรือเรือนที่ปักเสาลงในชายฝั่งส่วนที่มีการรื้อถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดย
วิธีอ่ืน เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนนั้นให้น าไปชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เจ้าท่าได้จ่ายไปในการ
จัดการรื้อถอน และถ้ามีเงินเหลือจากการชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้เจ้าท่าเก็บรักษาเงินนั้นไว้ ถ้าเจ้าของมิได้
เรียกร้องเอาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าท่าได้เก็บรักษาไว้ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

มาตรา ๙๑๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ หรือมาตรา 
๘๔ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 

  
(ค) ว่ำด้วยเรือจับสัตว์น้ ำและโพงพำงท่ีขวำงแม่น้ ำ 

                   
  
มาตรา ๙๒ การจับสัตว์น้ าด้วยอวนแหโดยทอดสมอจอดเรือเรียงรายล าติดกันขวางล าน้ าหรือ

ทอดทุ่น หรือปักหลักโพงพางเป็นแถวจากฝั่งถึงกลางล าน้ านั้น การจับสัตว์น้ าด้วยวิธีเหล่านี้ห้ามมิให้กระท าใน
เขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าพ้นเขตท่ากรุงเทพฯ ออกไปจะท าโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก็ได้ 

มาตรา ๙๓ ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น เจ้าของเรือจับสัตว์
น้ าหรือทุ่นหรือหลักโพงพางเช่นว่ามาแล้ว ต้องจุดไฟเป็นแสงโพลงไว้บนฝั่งตรงกับแถวเรือหรือทุ่นหรือหลัก
เหล่านั้น และต้องจุดโคมไฟไว้บนเรือหรือทุ่นหรือหลักโพงพาง ที่ห่างที่สุดออกมาจากฝั่งนั้นด้วย และต้องเป่า
เขากระบือหรือแตรเสียงก้อง ส าหรับให้เรือท่ีเดินขึ้นล่องรู้ว่ามีของกีดกั้นเช่นนั้นอยู่ในล าน้ าด้วยรั้วหรือหลักท่ีปัก
เรียงรายตามแนวชายฝั่งทะเลที่ปากน้ าหรือที่ใกล้ทางจะเข้าปากน้ านั้น ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตก
จนถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องจุดโคมให้เห็นแสงไฟสีขาวที่ปลายรั้วหรือหลักสุดแถวทั้งสองข้าง 

                                                           
๕๓ มาตรา ๙๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๔ มาตรา ๙๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๙๔ ทุ่นหรือหลักส าหรับจับสัตว์น้ านั้น ห้ามมิให้ผูกโยงถึงกันด้วยล าไม้ไผ่ ให้ใช้ผูกด้วย
เชือกอย่างเดียวตามธรรมเนียมที่เคยท ากันอยู่ และห้ามมิให้ผูกโยงจากฝั่งด้วยเชือกหรือด้วยไม้ยาวให้เป็นที่กีด
ขวางแก่ทางเดินของเรืออ่ืน 

มาตรา ๙๕๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

  
หมวดที่ ๖ 

ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด 
                   

  
(ก) ว่ำด้วยผูกเรือกับฝั่งด้วยเชือกลวดและเชือกต่ำง ๆ 

                   
  
มาตรา ๙๖ ในแม่น้ าหรือเขตท่าใด ๆ ถ้านอกจากเรือที่จอดผูกเทียบท่าขนสินค้าท่าขึ้นหรือ

เทียบฝั่ง ห้ามมิให้เรือก าปั่นล าใดผูกโยงกับฝั่งด้วยเชือกลวดหรือเชือกอย่างอ่ืนจนไม่เหลือช่องน้ าในระหว่างเรือ
ล านั้นกับฝั่งส าหรับให้เรืออ่ืนเดินได้ 

มาตรา ๙๗ ห้ามมิให้เอาเชือกอย่างใด ๆ ทอดจากเรือก าปั่นล าใดที่จอดเทียบท่า ไปผูกกับทุ่น
โยงในล าน้ าหรือเขตท่าจนกว่าจะถึงเวลาที่เรือเตรียมออกจากท่าท่ีจอดเทียบอยู่นั้น จึงให้ท าเช่นนั้นได้ 

มาตรา ๙๘๕๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึง
หนึ่งหมื่นบาท 

  
(ข) ว่ำด้วยฝีเท้ำเรือ-เกิดเหตุอันตรำย-โคมไฟ 

                   

มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้นายเรือกลับเรือก าปั่นในล าแม่น้ า ร่องน้ า ช่องน้ า หรือในสายทางเรือ
เดิน เว้นไว้แต่ในเวลาที่ทางน้ านั้น ๆ ว่างไม่มีเรืออ่ืนแล่นเข้าออก และห้ามมิให้นายเรือก าปั่นล าใดที่จอดเทียบ
ท่าขนสินค้าหรือท่าขึ้นเคลื่อนเรือออกจากท่า เว้นไว้แต่ในเวลาที่ล าแม่น้ า ร่องน้ า ช่องน้ า หรือสายทางเรือเดิน
อันเป็นท้องที่นั้นว่างไม่มีเรืออ่ืนแล่นเข้าออก 

มาตรา ๑๐๐ นายเรือก าปั่นล าใดที่ก าลังเข้าหรือออกที่เขตท่าหรือช่องแคบ ต้องลดฝีเท้าเรือ
ให้เดินช้าลงพอสมควรแก่การเดินเรืออย่างระวัง และอย่างป้องกันเหตุอันตรายแก่เรือนั้นเอง 

                                                           
๕๕ มาตรา ๙๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๖ มาตรา ๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๒๕๙ - 
 

มาตรา ๑๐๑๕๗ เรือที่จะเข้าเทียบหรือจอดยังท่า นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือต้องใช้ความเร็ว
ต่ าและด้วยความระมัดระวัง เรือที่เดินอยู่ในแม่น้ าหรือล าคลอง ต้องใช้ความเร็วไม่เกินอัตราที่เจ้าท่าก าหนด 
และห้ามมิให้แล่นตัดหน้าเรือกลที่ก าลังเดินขึ้นล่องอยู่ในระยะสองร้อยเมตร ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้อง
ระวางโทษปรับตั้ งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้ าพันบาท และให้ เจ้าท่ ามีอ านาจสั่ งยึดใบอนุญาตใช้ เรือหรือ
ประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีก าหนดไม่เกินหกเดือน๕๘ 

เจ้าของเรือหรือผู้ถือประกาศนียบัตรควบคุมเรือที่ถูกยึดใบอนุญาต มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง ค าชี้ขาดของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่
ในระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชี้ขาด ค าสั่งนั้นมีผลบังคับได้ 

มาตรา ๑๐๒๕๙ นายเรือที่ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ทุกคน ต้องใช้ความระมัดระวังใน
การควบคุมเรือโดยเต็มความสามารถ เพ่ือมิให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายอย่างใด ๆ และถ้ามีเหตุอย่างใด ๆ 
เกิดขึ้นในหน้าที่ขณะที่ตนกระท าการควบคุมเรือนั้นอยู่ นายเรือล านั้นต้องรายงานเหตุที่ เกิดขึ้นนั้นต่อ          
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. ส าหรับเรือที่ยังไม่ออกจากเขตท่าไปทะเลในทันทีทันใด ถัดเวลาที่เกิดเหตุให้ยื่นรายงานต่อ
เจ้าท่าภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ถ้าเรือล านั้นก าลังจะออกจากท่าไปสู่ทะเลก็ให้ส่งรายงานโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนในโอกาสแรกที่จะส่งได้ หรือแวะแจ้งความต่อกรมการอ าเภอ หรือต ารวจท้องที่ใกล้เคียง หรื อฝาก
รายงานนั้นไว้ แก่เจ้าพนักงานศุลกากร ณ ต าบลใกล้เคียงเพื่อส่งให้เจ้าท่าต่อไป 

รายงานนั้นต้องแจ้งให้ชัดเจนถึงข้อเหล่านี้ 
(๑) ต าบลที่เกิดเหตุพร้อมทั้งแผนที่สังเขปถ้าสามารถจะท าได้ 
(๒) วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ 
(๓) ชื่อเจ้าของเรือ หรือตัวแทน และเลขทะเบียนเรือ 
(๔) สาเหตุที่เกิดและกรณีแวดล้อม 
(๕) ความเสียหายที่ได้รับ 
(๖) ถ้าเป็นเรือที่มีสมุดปูม ก็ให้คัดข้อความประจ าวันที่จดไว้ในสมุดปูม ทั้งปากเรือและท้อง

เรือแนบมาด้วย 
๒. ส าหรับเรืออ่ืน ๆ นอกจากในอนุมาตรา ๑ ให้รายงานเหตุที่เกิดขึ้นนั้นต่อเจ้าท่า หรือแจ้ง

ความต่อกรมการอ าเภอ หรือต ารวจท้องที่ใกล้เคียงภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมง 
๓. กรมการอ าเภอ หรือต ารวจท้องที่ เมื่อได้รับแจ้งความแล้วให้ ไต่สวนและจัดการไปตาม

หน้าที่ และให้รีบส่งส าเนาการไต่สวนนั้นไปให้เจ้าท่าท้องถิ่น หรือกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*ทราบ 

                                                           
๕๗ มาตรา ๑๐๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๕๐ ลงวันที ่๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๕๘ มาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๙ มาตรา ๑๐๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช ๒๔๗๗ 



- ๒๖๐ - 
 

มาตรา ๑๐๓๖๐ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๙ มาตรา 
๑๐๐ หรือมาตรา ๑๐๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองร้อยบาทถึงสองพันบาท 

มาตรา ๑๐๔ เรือกลไฟเล็กและเรือยนต์ทุกล า เมื่อเวลาเดินต้องมีโคมไฟสีเขียวไว้ข้างแคมขวา
ดวงหนึ่ง โคมไฟสีแดงข้างแคมซ้ายดวงหนึ่ง และโคมไฟสีขาวอย่างแจ่มแขวนไว้ในที่เด่นสูงจากดาดฟ้า ให้
ถูกต้องตามท่ีจะก าหนดไว้ในกฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือ 

มาตรา ๑๐๕ เรือทุกล าและแพไม้ทุกแพที่ทอดสมอหรือผูกอยู่กับหลัก หรือก าลังเดินหรือล่อง
อยู่นั้น ต้องแขวนโคมไฟสีขาวดวงหนึ่งไว้ ในที่เด่นให้เป็นที่แลเห็นได้จากทุกทิศ แต่ถ้าจอดผูกเทียบอยู่กับฝั่ง
แม่น้ าไม่จ าเป็นต้องมีโคมไฟไว้เช่นนี้ก็ได้ 

มาตรา ๑๐๖ เรือล าเลียงและเรือโป๊ะจ้ายทุกล า ถ้าเป็นเรือที่เดินด้วยเครื่องจักรอย่างเรือไฟ 
ต้องมีโคมไฟเหมือนอย่างที่บัญญัติไว้ส าหรับเรือกลไฟ ถ้าเป็นเรือเดินด้วยใบฉะนั้นต้องใช้โคมไฟตามอย่างที่
บัญญัติไว้ส าหรับเรือใบที่ก าลังเดิน 

มาตรา ๑๐๗ เรือทุกล าที่อยู่ในพ่วงที่ก าลังเดินหรือทอดสมออยู่ก็ดี ต้องจุดโคมไฟสีขาวไว้ ในที่
เด่นแลเห็นง่าย ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ้น เพื่อให้เป็นที่สังเกตได้ชัดว่าหมู่เรือที่พ่วง
นั้นยาวและกว้างเท่าใด 

มาตรา ๑๐๘ ที่ต าบลส าเภาจมปากน้ าเจ้าพระยานั้น เมื่อมีเรือก าปั่นสองล าแล่นมาจะสวนกัน 
ถ้าเห็นว่าจะสวนกันที่ตรงหรือเกือบตรงข้างเรือทุ่นไฟหมายต าบลส าเภาจม ก็ให้เรือล าที่ทวนน้ านั้นหยุดหรือรอ
แล่นช้า ๆ จนกว่าเรืออีกล าหนึ่งจะได้แล่นพ้นเรือทุ่นไฟนั้นโดยเรียบร้อยแล้ว 

มาตรา ๑๐๙ เรือโป๊ะจ้ายและเรือใบทุกอย่าง เมื่อแล่นก้าวขึ้นล่องตามล าแม่น้ าหรือตามช่อง
แคบ ถ้ามีเรือกลไฟล าใดเดินอยู่ในฟากน้ าหรือร่องที่ไม่ผิดหรือเดินแอบฝั่งอย่างใกล้พอสมควรแก่ที่จะไม่ให้เป็น
อันตรายแก่เรือล านั้น ห้ามมิให้เรือที่แล่นก้าวนั้นแล่นผ่านตัดหน้าเรือหรือแล่นก้าวใกล้ถัดหน้าเรือกลไฟนั้นเป็น
อันขาด 

ในแม่น้ าหรือในช่องน้ าที่แคบห้ามมิให้เรือกลไฟเล็กหรือเรือยนต์พยายามแล่นผ่านหน้าเรือ
ก าปั่นไฟโดยอย่างท่ีอาจให้เกิดโดนกันข้ึนได้ 

มาตรา ๑๑๐๖๑ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๔ มาตรา 
๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ หรือมาตรา ๑๐๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

 
  

                                                           
๖๐ มาตรา ๑๐๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๖๑ มาตรา ๑๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 



- ๒๖๑ - 
 

(ค) ว่ำด้วยเรือถอยออกจำกอู่ 
                   

มาตรา ๑๑๑ ในตอนล าน้ าเจ้าพระยาซึ่งเรือเดินทะเลเดินได้นั้น เมื่อมีเรือล าใดก าลังถอยออก
จากอู่หรือถอยลงจากท่าลาดในเวลากลางวันต้องมีทุ่นรูปกลมสีด าลูกหนึ่งชักขึ้นไว้ที่เสา หรือที่เด่นแห่งหนึ่งที่
ปากอู่หรือท่าลาดนั้น ให้เรือต่าง ๆ ที่เดินขึ้นล่องในแม่น้ าแลเห็นได้ชัด เมื่อก่อนหน้าจะถอยออกจากอู่หรือ    
ท่าลาดให้ชักลูกทุ่นขึ้นไว้เพียงครึ่งเสา เมื่อก าลังถอยออก ให้ชักขึ้นถึงปลายเสา ถ้าเป็นเวลาค่ าคืนให้ใช้โคมไฟ   
สีแดงแทนและท าอย่างวิธีเดียวกันกับลูกทุ่นสีด า 

มาตรา ๑๑๒๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพัน
บาท 

  
(ฆ) ว่ำด้วยทุ่นและเครื่องส ำหรับผูกจอดเรือ 

                   
  
มาตรา ๑๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดมีหรือวางทุ่นหรือเครื่องส าหรับผูกจอดเรือในน่านน้ าแม่น้ าหรือ

ท าเลทอดสมอจอดเรือใด ๆ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และโดยต้องถือ
และกระท าตามข้อบังคับก ากับอนุญาตและต้องเสียค่าธรรมเนียมตามซึ่ งเจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่นั้น
จะก าหนด แต่บัญญัติที่ว่านี้ไม่ใช้ตลอดถึงทุ่นและเครื่องหมายหรือเครื่องผูกจอดเรือของกระทรวงทหารเรือ ซึ่ง
จอดไว้ชั่วคราวในล าน้ าส าหรับการตรวจเซอร์เวย์ท าแผนที่ 

มาตรา ๑๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเอาเรือเก็บสินค้าหรือเรือชนิดใด ๆ ที่คล้ายเรือเก็บสินค้าซึ่งใช้เป็น
เรือทุ่นหรือส าหรับบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ทอดสมออยู่เป็นการประจ าในน่านน้ า ล าแม่น้ า หรือท าเลทอดสมอจอด
เรือต าบลใด ๆ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ และโดยต้องถือและกระท าตาม
ข้อบังคับก ากับอนุญาตและต้องเสียค่าธรรมเนียมตามซึ่งเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่นั้นจะก าหนด 

มาตรา ๑๑๕ ทุ่นหรือเครื่องส าหรับผูกจอดเรือ ซึ่งจะได้อนุญาตตามความในมาตรา ๑๑๓ นั้น 
ให้ใช้ส าหรับเรือของผู้ที่ได้รับอนุญาตฝ่ายเดียว ถ้าเรืออ่ืนจะอาศัยใช้ผูกจอด ต้องได้รับอนุญาตของผู้นั้นก่อนจึง
ท าได ้

มาตรา ๑๑๖๖๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๑๕ 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง และเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จะสั่งให้รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายทุ่นหรือเครื่องส าหรับผูกจอด
เรือนั้นด้วยก็ได้ 

  

                                                           
๖๒ มาตรา ๑๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๖๓ มาตรา ๑๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
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(ค) ว่ำด้วยกำรล่วงล้ ำล ำแม่น้ ำ 
                 

  
มาตรา ๑๑๗๖๔ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ า และ   

ใต้น้ า ของแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าท่า 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวง
ดังกล่าวจะต้องระบุลักษณะของอาคารและการล่วงล้ าที่พึงอนุญาตได้ไว้ให้ชัดแจ้งพร้อมทั้งระยะเวลาที่จะต้อง
พิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จด้วย 

เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นค าขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงตามวรรคสองแล้ว เจ้าท่าต้องอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว 

มาตรา ๑๑๗ ทวิ๖๕ ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดตามมาตรา ๑๑๗ ต้องเสีย
ค่าตอบแทนเป็นรายปี ตามวิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าสิบ
บาท และถ้าเป็นอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจให้เสียเป็นสอง
เท่าของอัตราดังกล่าว ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดดังกล่าวถูกปลูกสร้างขึ้นโดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไป
ตามท่ีได้รับอนุญาตให้เสียค่าตอบแทนเป็นสามเท่าของอัตราดังกล่าว 

การก าหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงสภาพของแต่ละท้องที่และประโยชน์ที่      
ผู้ปลูกสร้างหรือผู้ครอบครองพึงได้รับ 

ค่าตอบแทนที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แล้วแต่กรณี 
ที่อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นอยู่ในเขต 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร จะออกกฎกระทรวงยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนให้หน่วยงาน
หรือบุคคลใดก็ได้ 

มาตรา ๑๑๘๖๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แล้วปลูก
สร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับโดยค านวณตามพ้ืนที่ของอาคารหรือ
สิ่งอื่นใดในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าร้อยบาทแต่ไม่เกินตารางเมตรละหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๑๑๘ ทวิ๖๗ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ 
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีค าสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือ      

                                                           
๖๔ มาตรา ๑๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๖๕ มาตรา ๑๑๗ ทว ิเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๖๖ มาตรา ๑๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๖๗ มาตรา ๑๑๘ ทว ิเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
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ผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดดังกล่าวรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เจ้าท่าปิด
ค าสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นและจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้นใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้อาคาร
หรือสิ่งอื่นใดนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้รื้อถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้ 

ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือ  
ผู้ครอบครอง และเจ้าท่าได้ปิดค าสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นครบสิบห้าวันแล้วให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพ่ือ
มีค าสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้น ถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาฟังได้ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ 
จริง ในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด ให้ศาลมีค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองเป็นผู้รื้อถอน ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่รื้อถอนตามก าหนดเวลาในค าสั่งศาล หรือใน
กรณีท่ีไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้ศาลมีค าสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน 

ในกรณีที่เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนตามค าสั่งศาลตามวรรคสามให้เจ้าท่าใช้ ความ
ระมัดระวังตามควรแก่พฤติการณ์ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
จากเจ้าท่าไม่ได้ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคสี่
ภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก าหนดตามควรแก่กรณี หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครองครองให้เจ้าท่า
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมน าวัสดุที่ถูกรื้อถอนรวมทั้งสิ่งของที่ขนออกจากอาคาร
หรือสิ่งอ่ืนใดส่วนที่มีการรื้อถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขาย
โดยวิธีอ่ืนให้น าไปชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เจ้าท่าได้จ่ายไปในการจัดการรื้อถอนและค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๑๘ และ
ถ้ามีเงินเหลือจากการชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เจ้าท่าเก็บรักษาไว้ เพ่ือคืนให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ใน
กรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่มารับคืนภายในหนึ่งปีให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน 

ในกรณีที่เจ้าท่าจะด าเนินการตามวรรคหนึ่งและอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดดังกล่าวมีลักษณะซึ่ง 
อาจอนุญาตได้และเจ้าของหรือผู้ครอบครองยอมช าระค่าปรับตามที่เจ้าท่าก าหนดตามอัตรา

ในมาตรา ๑๑๘ แล้ว เจ้าท่าจะออกใบอนุญาตให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้เสีย
ค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของมาตรา ๑๑๗ ทวิ 

มาตรา ๑๑๘ ตรี๖๘ ในกรณีที่ไม่ช าระค่าตอบแทนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๑๑๗ ทวิ ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินค่าตอบแทนที่ค้างช าระ 

  
 
 
 
 

                                                           
๖๘ มาตรา ๑๑๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
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(ฆ) ว่ำด้วยกำรทิ้งอับเฉำลงในล ำแม่น้ ำ, เขตท่ำ หรือในท ำเลทอดสมอจอดเรือ 
                   

  
มาตรา ๑๑๙๖๙ ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือท าด้วยประการใด ๆ ให้หิน กรวด ทราย ดิน โคลน 

อับเฉา สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ยกเว้นน้ ามันและเคมีภัณฑ์ลงในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบ 
อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้ าไทย อันจะเป็น
เหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียใน     
การขจัดสิ่งเหล่านั้นด้วย 

มาตรา ๑๑๙ ทวิ๗๐ ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือท าด้วยประการใด ๆ ให้น้ ามันและเคมีภัณฑ์หรือ  
สิ่งใด ๆ ลงในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ าไทยอันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือ 

ต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือ
ทะเลสาบดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้นด้วย 

มาตรา ๑๒๐๗๑ ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแล รักษาและขุดลอกร่องน้ า ทางเรือเดิน แม่น้ า ล าคลอง 
ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ าไทย 

ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แก้ไข หรือท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ าทางเรือ
เดิน แม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้ าไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทและให้เจ้าท่าสั่งให้หยุดกระท าการดังกล่าว 

มาตรา ๑๒๐/๑๗๒ ให้กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีมีอ านาจปักหลักเขตควบคุมทาง
น้ าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ใดยักย้าย ท าให้เสียหาย หรือท าลายหลักเขตควบคุมทางน้ า ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน   
ห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
 
 
 
 

                                                           
๖๙ มาตรา ๑๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๗๐ มาตรา ๑๑๙ ทว ิเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๗๑ มาตรา ๑๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๗๒ มาตรา ๑๒๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๒๖๕ - 
 

(ง) ว่ำด้วยเรือที่เป็นอันตรำยลง ฯลฯ 
                   

  
มาตรา ๑๒๑๗๓ เมื่อมีเรือไทย เรือต่างประเทศหรือสิ่งอ่ืนใดจมลงหรืออยู่ในสภาพที่อาจเป็น

อันตรายแก่การเดินเรือในน่านน้ าไทย ให้เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นจัดท าเครื่ องหมาย
แสดงอันตรายโดยพลัน ด้วยเครื่องหมายตามที่เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เห็นสมควร ส าหรับเป็นที่สังเกต
ในการเดินเรือทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน จนกว่าเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นจะได้   
กู้ รื้อ ขน ท าลายหรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เรือหรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งได้จมลงหรืออยู่ในสภาพที่อาจเป็น
อันตรายแก่การเดินเรือออกจากที่นั้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก าหนด 

ถ้ามิได้จัดท าเครื่องหมายแสดงอันตรายหรือกู้ รื้อ ขน ท าลายหรือกระท าการอย่างหนึ่ง    
อย่างใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่มี
อ านาจจัดท าเครื่องหมายแสดงอันตรายหรือกู้ รื้อ ขน ท าลายหรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เรือหรือสิ่ง
อ่ืนใด และทรัพย์สินที่อยู่ในเรือหรือสิ่งอ่ืนใดให้พ้นจากสภาพที่อาจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือ โดยเรียก
ค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้น 

ถ้าเรือไทย เรือต่างประเทศหรือสิ่งอ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง มีสิ่งซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ให้เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นขจัดหรือป้องกันมลพิษให้ แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าท่าก าหนด หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่มี
อ านาจกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือขจัดหรือป้องกันมลพิษนั้นได้โดยเรียกค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือตัวแทน
เจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้น 

ในกรณีที่เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง
หรือวรรคสามภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก าหนดตามควรแก่กรณี หรือไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของ
เรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นให้ เจ้าท่าด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมน าเรือหรือสิ่งอ่ืนใดและ
ทรัพย์สินที่อยู่ในเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน 

ถ้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนยังไม่เพียงพอชดใช้ค่าใช้จ่ายเจ้าของหรือ
ตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นต้องชดใช้ส่วนที่ยังขาด แต่ถ้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธี
อ่ืนนั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้น หรือเจ้าของ
ทรัพย์สิน เว้นแต่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นหรือเจ้าของทรัพย์สิน ให้เงินที่
เหลือนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

  
 
 
 

                                                           
๗๓ มาตรา ๑๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๒) พ.ศ.๒๕๒๒ 



- ๒๖๖ - 
 

(จ) ว่ำด้วยแตรหวีดเป่ำด้วยแรงสติม 
                   

  
มาตรา ๑๒๒ ห้ามมิให้เรือก าปั่นไฟหรือเรือกลไฟเล็กที่ทอดสมออยู่ก็ดี หรือก าลังเดินอยู่ก็ดี 

เป่าแตรหวีดนอกจากเฉพาะส าหรับความสะดวกในการเดินเรือ หรือเพ่ือป้องกันมิให้โดนกันกับเรืออ่ืนและเสียง
แตรที่เป่าขึน้นั้นห้ามมิให้เป่านานเกินกว่าสมควร ข้อบังคับท่ีว่านี้ให้ใช้ได้ส าหรับแตรเรือยนต์เหมือนกัน 

มาตรา ๑๒๓ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ห้ามมิให้เรือล าใดใช้แตรที่มีเสียงห้าว หรือเสียงคราง
ครวญ เว้นไว้แต่เรือมาจากต่างประเทศที่ไม่มีแตรอย่างอ่ืนนอกจากอย่างนั้น 

  
ว่ำด้วยกำรยิงปืน 
                   

  
มาตรา ๑๒๔ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือจากเจ้าพนักงาน

ผู้มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ใดยิงปืนจากเรือก าปั่นหรือเรือเล็กล าใดเป็นอันขาด เว้นไว้แต่ส าหรับเป็นเครื่องสัญญาณว่ามี
เหตุร้ายเกิดข้ึนแก่เรือ 

  
ว่ำด้วยกำรตีกลองตีฆ้องและจุดดอกไม้เพลิง 

                   
  
มาตรา ๑๒๕ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ และนอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือเจ้าพนักงาน

ผู้มีหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใดตีกลอง ตีฆ้อง ปล่อยหรือจุดดอกไม้เพลิงในระหว่างเวลาตั้งแต่ ๔ ทุ่มถึงเวลาย่ ารุ่งเป็น  
อันขาด 

มาตรา ๑๒๖๗๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ หรือมาตรา ๑๒๕ ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท 

  
(ฉ) ว่ำด้วยทรัพย์ส่ิงของที่ลืมไว้ในเรือและทรัพย์ส่ิงของที่ลอยพลัดอยู่ในแม่น้ ำ 

                   
  
มาตรา ๑๒๗ เมื่อมีทรัพย์สิ่งของอย่างใดของคนโดยสารหรือของคนอ่ืนลืมไว้ในเรือก าปั่นหรือ

เรือเล็กล าใด และนายเรือล านั้นไม่สามารถที่จะคืนให้แก่เจ้าของได้ ท่านว่าให้เอาไปส่งไว้ยังโรงพักกองตระเวนที่
ตั้งอยู่ใกล้ และท าค าชี้แจงเหตุที่เกี่ยวข้องยื่นไว้ด้วย 

                                                           
๗๔ มาตรา ๑๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 



- ๒๖๗ - 
 

มาตรา ๑๒๘ ผู้ใดพบและเก็บทรัพย์สิ่งของในแม่น้ า อันเป็นของ ๆ คนอ่ืนที่หายไป เช่น ไม้ซุง
หรือไม้กระดานที่เป็นของพลัดจากแพหรือเรือหรือสิ่งของอย่างอ่ืน ท่านว่าต้องน าส่งไว้ยังโรงพักกองตระเวนที่
ตั้งอยู่ใกล้ 

มาตรา ๑๒๙ เมื่อมีทรัพย์สิ่งของมาส่งไว้ดังนั้น กองตระเวนต้องคืนให้แก่เจ้าของ ถ้าหากรู้จัก
ตัว ถ้าหาเจ้าของไม่ได้ ก็ให้ประกาศโฆษณาไว้เมื่อพ้นก าหนดเวลา ๓ เดือนไปแล้ว ท่านว่าให้ขายทรัพย์สิ่งของ
นั้นโดยวิธีขายทอดตลาด ขายได้เงินเท่าใด ให้ชักไว้ร้อยละสิบส าหรับผู้ที่พบและเก็บทรัพย์สิ่งของนั้น ๆ เหลือ
จากนั้นให้ส่งไว้เป็นของรัฐบาล แต่ในการที่จะคืนให้เจ้าของก็ดี หรือจะขายทอดตลาดก็ดี ท่านให้กองตระเวนสืบ
ให้ทราบเสียก่อนว่าทรัพย์สิ่งของนั้น ๆ จะต้องเสียภาษีศุลกากรหรือไม่ 

มาตรา ๑๓๐๗๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๒๙ ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท 

  
(ช) ว่ำด้วยค ำเตือนส ำหรับนำยเรือก ำปั่น 

                   
  
มาตรา ๑๓๑ เมื่อเวลาอนุญาตให้ลูกเรือลาพัก นายเรือควรชี้แจงแก่ลูกเรือให้ทราบว่าเวลา 

ขึ้นบกอย่าให้มีมีดท่ีมีฝักหรืออาวุธที่อาจท าอันตรายได้อย่างอ่ืน ๆ เช่น ลูกดิ่ง ฯลฯ ติดตัวไปด้วยเป็นอันขาด 
ตามความในมาตรา ๓๓๕ ข้อ ๒ แห่งประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ท่านว่าถ้าผู้ใดมีอาวุธ

อย่างใดเช่นว่ามานั้น เข้าไปในถนนหรือสาธารณสถาน กองตระเวนมีอ านาจที่จะจับกุมผู้นั้นได้ และถ้าพิจารณา
เป็นสัตย์ต่อหน้าศาลให้ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าสิบสองบาท และให้ริบอาวุธนั้นเสียด้วย 

มาตรา ๑๓๒ นายเรือก าปั่นทุกคนต้องกระท าตามบังคับและค าสั่งที่สมควรทุกอย่างของ    
เจ้าท่า ในการที่จะให้เคลื่อนหรือย้ายเรือที่ตนควบคุมอยู่นั้นไปยังที่ใด ๆ 

มาตรา ๑๓๓ ห้ามมิให้พาเอาศพเข้ามาในน่านน้ าไทยจากเมืองท่าต่างประเทศ 
นอกจากศพที่มีหีบหรือเครื่องหุ้มห่ออย่างมิดชิดแน่นหนารั่วไม่ได้ และมีหนังสือใบพยานก ากับ

ศพมาด้วยฉบับหนึ่งชี้แจงว่าตายด้วยเหตุอะไรเป็นหนังสือใบพยานที่แพทย์ซึ่งมีวุฒิสมควรตามกฎหมายได้ท าให้
และกงสุลไทยในเมืองท่าที่มาจากนั้น ได้ลงชื่อเป็นพยานหรือถ้าไม่มีกงสุลไทย เจ้าพนักงานฝ่ายตุลาการได้ลงชื่อ
เป็นพยาน เมื่อศพมาถึงน่านน้ าไทย นายเรือต้องรีบแจ้งความให้ผู้น าร่อง เจ้าท่า  หรือเจ้าพนักงานแพทย์ศุขา
ทราบโดยพลัน 

  
 
 
 

                                                           
๗๕ มาตรา ๑๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
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ภำคที่ ๒ 
ข้อบังคับส ำหรับออกใบอนุญำตกำรใช้และ 
กำรควบคุมเรือก ำปั่นและเรือเล็กต่ำง ๆ 

                   
  

หมวดที่ ๑ 
ว่ำด้วยข้อบังคับท่ัวไป 

                   
  
มาตรา ๑๓๔๗๖ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๓๕๗๗ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๓๖๗๘ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๓๗๗๙ เรื่องราวขอรับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตนั้น ให้ยื่นต่อเจ้าท่าหรือ   
เจ้าพนักงาน ซึ่งได้แต่งตั้งขึ้นเพ่ือการจดทะเบียนและต้องเขียนด้วยกระดาษแบบพิมพ์ของราชการ เวลาที่ยื่น
เรื่องราวผู้ขอใบอนุญาตต้องน าเงินไม่ต่ ากว่ากึ่งจ านวนเงินค่าธรรมเนียมส าหรับออกใบอนุญาตนั้นมาวางไว้ด้วย 

ถ้าเป็นเรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่ประสงค์จะเดินรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือ 
ผู้ยื่นเรื่องราวต้องแจ้งมาให้ชัดเจน ถ้าจะเดินรับจ้างเป็นการประจ าทางจะต้องระบุด้วยว่า ตนจะน าเรือนั้นไป
เดินจากต าบลใดถึงต าบลใด 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ เรือกลไฟหรือเรือยนต์ล าใดเดินรับจ้างเป็นการประจ าระหว่าง
ต าบลใด ๆ มีก าหนดตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นเรือเดินประจ าทาง 

เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือ
ตามความประสงค์ในวรรคก่อนนี้แล้ว ต่อมาถ้าจะขอแก้ทะเบียนเปลี่ยนความประสงค์ที่ได้รับอนุญาตไว้แต่เดิม
นั้นก็ได้ 

มาตรา ๑๓๘ เมื่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตวินิจฉัยโดยเหตุอันสมควรเห็นว่าเรือก าปั่นและ
เรือเล็กล าใดมีความพิทักษ์รักษาและความสะอาดเรียบร้อยไม่พอเพียงส าหรับการที่ใช้กันอยู่หรือท่ีคิดจะใช้นั้นก็
ดี หรือว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือคนประจ าเรือล าใดได้ประพฤติไม่เรียบร้อยอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าถ้าเป็น
เรือที่ยังไม่มีใบอนุญาตเจ้าพนักงานผู้นั้นมีอ านาจที่จะไม่ยอมออกใบอนุญาตให้ ถ้าเป็นเรือที่มีใบอนุญาตแล้ว  
เจ้าพนักงานมีอ านาจที่จะเรียกคืนและริบใบอนุญาตนั้นได้ 

                                                           
๗๖ มาตรา ๑๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๗๗ มาตรา ๑๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๗๘ มาตรา ๑๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๗๙ มาตรา ๑๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
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มาตรา ๑๓๙๘๐ เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าเรือก าปั่นล าใดที่ใช้ในทะเลหรือเรือที่ใช้ในแม่น้ าไม่อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมส าหรับการใช้ ให้เจ้าท่ามีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือถึงนายเรือห้ามใช้
เรือนั้นและสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยจนเป็นที่ปลอดภัยหรือมีสภาพเหมาะสมส าหรับ
การใช้ 

ถ้านายเรือน าเรือตามวรรคหนึ่งมาใช้โดยมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าท่าท่ีสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้
เจ้าท่ามีอ านาจกักเรือนั้นไว้จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่ง 

มาตรา ๑๔๐๘๑ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๔๑๘๒ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๔๒๘๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดแบบ
ใบอนุญาตใช้เรือ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตใช้เรือและการออกใบอนุญาต
ใช้เรือ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๔๓๘๔ การออกใบอนุญาต หรือการออกใบอนุญาตใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ 
ส าหรับเรือที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๓ หมวดที่ ๔ และหมวดที่ ๕ ในภาคที่ ๒ ให้เรียกค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง แต่ไม่เกินฉบับละสองพันบาท 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจก าหนดเรือที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใน
วรรคหนึ่งไว้ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๔๔๘๕ ใบอนุญาตนั้นให้ใช้ได้ชอบด้วยกฎหมายมีก าหนดไม่เกินกว่าสิบสองเดือน 

มาตรา ๑๔๕๘๖ ใบอนุญาตนั้นจะสับเปลี่ยนกันใช้ไม่ได้ แต่ถ้าในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่
หมดอายุ เรือนั้นได้เปลี่ยนเจ้าของกันไปแล้วก็ให้จัดการโอนกรรมสิทธิ์กันได้ แต่ต้องแจ้งความให้เจ้าท่าทราบ
ด้วย เพ่ือเจ้าท่าจะได้แก้ใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อในบัญชีทะเบียนไว้เป็นส าคัญ โดยเรียกค่าธรรมเนียมถ้าเป็นเรือ
เล็ก เรือบรรทุกสินค้าหรือเรือเป็ดทะเล ฯลฯ เป็นเงินสองบาท ถ้าเป็นเรือนอกจากที่ว่ามานี้เป็นเงินยี่สิบบาท 

มาตรา ๑๔๖ เมื่อยังไม่ได้จัดการโอนในทะเบียนและในใบอนุญาตตามที่บังคับไว้ในมาตรา 
๑๔๕ ท่านว่าผู้ที่จะโอนนั้น ต้องคงเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ก่อนตามบัญญัติในมาตรา ๒๙๘ และ ๒๙๙ และให้ถือว่า
การโอนนั้น ยังใช้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ส าหรับคนผู้อ่ืนที่ยังไม่รู้ในเรื่องการโอนนั้น 

                                                           
๘๐ มาตรา ๑๓๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๑ มาตรา ๑๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๒ มาตรา ๑๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๓ มาตรา ๑๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๘๔ มาตรา ๑๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๘๕ มาตรา ๑๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๘๖ มาตรา ๑๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉะบับที ่๘) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
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มาตรา ๑๔๗ ถ้าในระหว่างอายุใบอนุญาตฉบับใด กระดาษใบอนุญาตนั้นลบเลือนจนอ่าน   
ไม่ชัดก็ดี หรือสูญหายไปก็ดี ท่านห้ามมิให้ใช้เรือล านั้น จนกว่าเจ้าท่าจะได้ออกส าเนาใบอนุญาตฉบับใหม่ให้ ถ้า
เป็นการที่สูญหายจะขอใหม่ ให้ยื่นเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษร 

มาตรา ๑๔๘  ใบอนุญาตฉบับใหม่ที่ออกให้แทนเช่นว่ามานั้น ให้ มีอักษรว่า “ส าเนา
ใบอนุญาต” เขียนลงไว้เป็นส าคัญ และให้ใช้ได้ชอบด้วยกฎหมายเพียงก าหนดเวลาที่ฉบับเดิมยังไม่หมดอายุ 

มาตรา ๑๔๙๘๗ การออกส าเนาใบอนุญาต ให้เรียกค่าธรรมเนียมกึ่งอัตราค่าธรรมเนียมออก
ใบอนุญาต แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยบาท 

มาตรา ๑๕๐ ผู้ที่ควบคุมเรือก าปั่นและเรือเล็กล าใด ที่ ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องรักษา
ใบอนุญาตไว้ในเรือนั้นเสมอ 

มาตรา ๑๕๑ ผู้ที่ควบคุมเรือก าปั่นและเรือเล็กล าใดที่เป็นเรือต้องจดทะเบียนนั้น เมื่อเจ้า
พนักงานออกใบอนุญาต หรือเจ้าพนักงานกองตระเวนหรือเจ้าพนักงานกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* 
หรือผู้ที่เช่าเรือล านั้นมีความประสงค์จะขอตรวจดูใบอนุญาตส าหรับเรือล านั้นแล้ว ผู้ควบคุมต้องน ามาแสดงให้
เห็นปรากฏ 

มาตรา ๑๕๒๘๘ ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมเรือก าปั่นหรือเรือเล็กล าใดที่มีใบอนุญาตหรือยังไม่มี
ใบอนุญาตก็ดี ถ้าและผู้นั้นรู้อยู่แล้วน าเอาใบอนุญาตส าหรับเรือล าอ่ืนออกแสดงและใช้เป็ นใบอนุญาตส าหรับ
เรือล าที่ตนเป็นผู้ควบคุม หรือผู้ใดจัดหาใบอนุญาตมาเพ่ือใช้ในการกระท าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน   หกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๕๓ ห้ามมิให้เรือก าปั่นล าใดเอาชื่อของเรือล าอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมาใช้ ถ้าและ
เรือก าปั่นล าใดที่ขอรับใบอนุญาตมีชื่อพ้องกันกับเรือล าอ่ืน เจ้าท่าต้องขอให้ผู้ที่ยื่นเรื่องราวขอรับใบอนุญาตนั้น
เปลี่ยนชื่อเรือเป็นอย่างอ่ืน และให้ยับยั้งการออกใบอนุญาตไว้จนกว่าจะได้เปลี่ยนชื่อเรือนั้น 

มาตรา ๑๕๔๘๙ เจ้าของเรือก าปั่นล าใดจะเปลี่ยนชื่อเรือที่จดทะเบียนไว้แล้ว ต้องน าชื่อใหม่ไป 
จดทะเบียนทันที และเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนครั้งละห้าสิบบาท 

มาตรา ๑๕๕๙๐ ห้ามมิให้เรือกลไฟหรือเรือยนต์ล าใดบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าจ านวนที่แจ้งใน
ใบอนุญาตส าหรับเรือล านั้น 

มาตรา ๑๕๖ เรือก าปั่นล าใดจะใช้ธงพิเศษส าหรับเป็นเครื่องหมายของเจ้าของ หรือใช้
เครื่องหมายอย่างใดที่ปล่องเรือก็ดี ต้องได้จดทะเบียนธงหรือเครื่องหมายนั้นไว้ ณ ที่ว่าการกรมการขนส่ง     
ทางน้ าและพาณิชยนาวี* และอธิบายลงไว้ในใบอนุญาตส าหรับเรือเสียก่อนจึงให้ใช้ได้ 

                                                           
๘๗ มาตรา ๑๔๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๘๘ มาตรา ๑๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๙ มาตรา ๑๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๙๐ มาตรา ๑๕๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๑๕๗ ตัวเลขและตัวอักษรที่เป็นส่วนของชื่อและเลขล าดับที่พระราชบัญญัตินี้บังคับให้
เขียนด้วยสี หรือให้ติดหรือสลักลงไว้ที่เรือก าปั่นและเรือเล็กต่าง ๆ นั้น จะต้องเป็นเลขหรืออักษรขนาดเท่าใด 
ต้องแล้วแต่เจ้าท่าจะเห็นสมควร 

มาตรา ๑๕๘ เจ้าท่า,เจ้าพนักงาน กองตระเวน ,เจ้าพนักงานกรมการขนส่งทางน้ าและ   
พาณชิยนาวี*คนใดก็ดี ย่อมมีอ านาจโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่จะขึ้นไปและตรวจบนเรือก าปั่นหรือเรือเล็กล าใด ๆ 
ได้ทุกล า เพ่ือให้ทราบว่าเรือนั้นได้รับอนุญาตส าหรับเรือแล้วหรือไม่ และเพ่ือให้ทราบว่าได้มีความละเมิดต่อ
ข้อบังคับในพระราชบัญญัตินี้ หรือในกฎข้อบังคับอย่างใด ๆ ซึ่งเจ้าท่าได้ออกโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือไม ่

มาตรา ๑๕๙ สิ่งของอย่างใด ๆ ที่อาจท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้แม้จะเป็นจ านวนอย่างน้อยสัก
เพียงใดก็ดี ท่านห้ามมิให้บรรทุกไปในเรือก าปั่นหรือเรือเล็กล าใดพร้อมกันกับคนโดยสาร เว้นไว้แต่เรือล านั้น ๆ 
ได้จัดที่ไว้เป็นพิเศษในตอนใต้ดาดฟ้าส าหรับบรรทุกน้ ามันปิโตรเลียมและน้ ามันเบ็นซิน และถ้าเจ้าท่าเห็นเป็น
การสมควรแล้ว จึงให้บรรทุกของสองอย่างนั้นไปด้วยได้ แต่ข้อบังคับในมาตรานี้ท่านว่าไม่ต้องถือเป็นการห้าม 
คนโดยสารคนใดท่ีจะพาอาวุธปืนของตนกับเครื่องกระสุนปืนมีจ านวนอันสมควรส าหรับใช้เองไปด้วยในเรือได้ 

มาตรา ๑๖๐๙๑ เมื่อปรากฏว่าเรือไทยที่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือมีอุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจ า
เรือไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามใบส าคัญที่ออกตามกฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือตามมาตรา 
๑๖๓ ให้เจ้าท่ามีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้นายเรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ถ้านายเรือน าเรือตามวรรคหนึ่งมาใช้โดยมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าท่าท่ีสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้
เจ้าท่ามีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตใช้เรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามค าสั่ง 

เมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตามค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าท่าออกค าสั่งเพิกถอนค าสั่งพักใช้
ใบอนุญาตใช้เรือโดยพลัน 

เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าเรือต่างประเทศที่เข้ามาในเขตท่าเรือของประเทศไทยมีอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ประจ าเรือไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามใบส าคัญตามที่ก าหนดในกฎข้อบังคับส าหรับ
การตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ ให้เจ้าท่ามีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้นายเรือแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน เมื่อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงจะอนุญาตให้ออกเรือได้ 

มาตรา ๑๖๑๙๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๕๐ มาตรา 
๑๕๑ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๒ ทวิ มาตรา ๑๖๒ ตรี มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ 
มาตรา ๑๖๘ มาตรา ๑๗๑ หรือมาตรา ๑๗๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๑๖๑ ทวิ๙๓ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือกลไฟหรือเรือยนต์ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๕ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
                                                           
๙๑ มาตรา ๑๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๙๒ มาตรา ๑๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๓ มาตรา ๑๖๑ ทว ิเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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หมวดที่ ๒ 
กำรตรวจเซอร์เวย์เรือ 

                   
  
มาตรา ๑๖๒๙๔ เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตใช้เรือหรือเปลี่ยนใบอนุญาตใช้

เรือแทนฉบับเดิมให้แก่เรือล าใด ให้กระท าได้ต่อเมื่อมีใบส าคัญรับรองการตรวจเรือเพ่ืออนุญาตให้ใช้เรือซึ่ง         
เจ้าพนักงานตรวจเรือได้ออกให้ไว้ แสดงว่าเรือล านั้นได้รับการตรวจตามกฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือ และ
ปรากฏว่า เป็นเรือที่อยู่ในสภาพปลอดภัยและเหมาะสมส าหรับการใช้นั้นในช่วงระหว่างเวลาสิบสองเดือน หรือ
น้อยกว่านั้น 

มาตรา ๑๖๒ ทวิ๙๕ เรือที่เป็นเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ต้องมีใบส าคัญรับรองเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ตามมาตรา ๑๖๓ (๓) เว้นแต่ 

(๑) เรือของทางราชการทหารไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือเรือล าเลียง
ทหารไม่ว่าจะเป็นเรือไทยหรือเรือต่างประเทศ 

(๒).เรือสินค้าขนาดต่ ากว่าห้าร้อยตันกรอสส์ 
(๓) เรือที่มิใช่เรือกล 
(๔) เรือไม้ที่ต่อแบบโบราณ 
(๕) เรือส าราญและกีฬา 
(๖) เรือประมง 

มาตรา ๑๖๒ ตรี๙๖ เรือทุกล าต้องมีใบส าคัญรับรองแนวน้ าบรรทุกตามมาตรา ๑๖๓ (๔) เว้น
แต่ 

(๑) เรือของทางราชการทหาร ไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือของต่างประเทศ 
(๒) เรือที่วางกระดูกงูในวันหรือหลังวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีความยาวฉากน้อย

กว่ายี่สิบสี่เมตร 
(๓) เรือที่วางกระดูกงูก่อนวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีขนาดต่ ากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบ

ตันกรอสส์ 
(๔) เรือส าราญและกีฬา 
(๕) เรือประมง 

มาตรา ๑๖๓๙๗ ให้เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจออกกฎ
ข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบส าคัญดังต่อไปนี้ 

                                                           
๙๔ มาตรา ๑๖๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๙๕ มาตรา ๑๖๒ ทว ิเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๙๖ มาตรา ๑๖๒ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๙๗ มาตรา ๑๖๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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(๑) ใบส าคัญรับรองการตรวจเรือเพ่ืออนุญาตให้ใช้เรือ 
(๒) ใบส าคัญแสดงการตรวจเรือเพ่ือจดทะเบียนเรือไทย 
(๓) ใบส าคัญรับรองเก่ียวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล 
(๔) ใบส าคัญรับรองแนวน้ าบรรทุก 
(๕) ใบส าคัญรับรองการตรวจเรือเพ่ือการอ่ืน ๆ 
กฎข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๖๔๙๘ ผู้ยื่นเรื่องราวขอรับใบส าคัญตามมาตรา ๑๖๓ ต้องเตรียมเรือไว้ให้เจ้า
พนักงานตรวจเรือตรวจตามกฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือ 

มาตรา ๑๖๔ ทวิ๙๙ ผู้ยื่นเรื่องราวตามมาตรา ๑๖๔ ประสงค์จะให้เจ้าพนักงานตรวจเรือตรวจ
เรือนอกสถานที่ราชการไม่ว่าในหรือนอกเวลาราชการ นอกจากต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจเรือตามมาตรา 
๑๖๕ แล้ว ให้เสียค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมส าหรับการเดินทางไปตรวจเรือนอกสถานที่ราชการไม่ว่าในหรือ
นอกเวลาราชการ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าเดินทางและ
ค่าธรรมเนียมส าหรับการเดินทางไปตรวจเรือนอกสถานที่ราชการไม่ว่าในหรือนอกเวลาราชการ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้

มาตรา ๑๖๕ ค่าธรรมเนียมการตรวจนั้น ต้องเสียตามพิกัดที่ก าหนดไว้ในกฎข้อบังคับส าหรับ
การตรวจเรือ 

  
หมวดที่ ๓ 

ว่ำด้วยเรือกลไฟทุกอย่ำง 
                   

  
มาตรา ๑๖๖ เรือกลไฟทุกล าต้องมีชื่อเรือเป็นอักษรไทยและอักษรฝรั่งเขียนหรือติดไว้ในที่  

เด่นแลเห็นได้ง่ายที่หัวเรือทั้งสองแคม ถ้าเป็นเรือกลไฟเดินทะเลต้องเขียนหรือติดชื่อเรือและชื่อเมืองที่ได้       
จดทะเบียนเรือนั้นไว้ที่ท้ายเรือด้วย ถ้าเป็นเรือไม่มีชื่อฉะนั้น ต้องเขียนหรือติดเลขล าดับของใบอนุญาตส าหรับ
เรือเป็นเลขไทยและเลขฝรั่งไว้ที่หัวเรือท้ังสองแคม และห้ามมิให้เอาสิ่งใดปิดบังชื่อหรือเลขที่ว่านี้เป็นอันขาด 

มาตรา ๑๖๗ บรรดาเรือกลไฟส าหรับให้เช่าต้องเอาใบอนุญาตส าหรับเรือและส าเนาข้อบังคับ
ที่บัญญัติไว้ ในหมวดนี้และในหมวดที่ ๑ ใส่กรอบแขวนไว้ ในที่เด่นในเรือที่คนทั้งหลายอ่านได้ง่าย 

มาตรา ๑๖๘ บรรดาเรือกลไฟส าหรับให้เช่า ซึ่งมิใช่เรือกลไฟเดินทะเล ต้องเขียนเลขล าดับ
ของใบอนุญาตส าหรับเรือเป็นเลขไทยและเลขฝรั่งที่หัวเรือขนาบข้างชื่อเรือ และต้องเขียนชื่อและเลขเช่นนั้นไว้

                                                           
๙๘ มาตรา ๑๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๙๙ มาตรา ๑๖๔ ทว ิเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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ที่ท้ายเรือด้วย จ านวนคนโดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกได้นั้น ต้องเขียนหรือติดไว้ในที่เด่นแลเห็นได้ง่ายจาก
ภายนอกทั้งสองข้างล าเรือ และห้ามมิให้เอาสิ่งไรปิดบังชื่อหรือเลขเช่นว่ามานี้เป็นอันขาด 

มาตรา ๑๖๙ เนื้อที่ในเรือส าหรับให้คนโดยสารคนหนึ่ง ๆ จะต้องมีขนาดเท่าไรนั้นจะได้
ก าหนดไว้โดยชัดในกฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือ และเรือล าใดจะยอมให้บรรทุกคนโดยสารได้กี่คนนั้น     
จะได้ก าหนดไว้ในใบอนุญาตส าหรับเรือ 

มาตรา ๑๗๐๑๐๐ เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าเรือที่ได้รับอนุญาตให้บรรทุกคนโดยสาร บรรทุกสินค้า
หรือบรรทุกคนโดยสารและสินค้าล าใดอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อคนโดยสารมีสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้     
ให้เจ้าท่ามีอ านาจสั่งห้ามใช้เรือล านั้นจนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองจะได้แก้ไขให้เรียบร้อย 

ผู้ใดใช้เรือที่เจ้าท่าสั่งห้ามใช้ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่น
บาท๑๐๑ 

มาตรา ๑๗๑ ในเรือล าใดถ้าใช้เนื้อที่ที่ก าหนดส าหรับคนโดยสารเป็นที่วางสิ่งของกินเนื้อที่  
มากน้อยเท่าคนโดยสารกี่คน ต้องลดจ านวนคนโดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกได้นั้นลงไปให้สมกัน 

มาตรา ๑๗๒ ในใบอนุญาตต้องกล่าวว่า แรงสติมที่หม้อน้ าของเรือนั้นควรมีหรืออนุญาตให้มี
ได้เพียงใดเป็นอย่างมากที่สุด ถ้าเจ้าของหรือผู้ใช้จักรหรือนายเรือกลไฟล าใดใช้แรงสติมเกินกว่าที่อนุญาตให้ใช้ก็
ดี หรือเอาของหนักหรือสิ่งใดถ่วงหรือกดที่ (เซฟติแวลฟ์) คือเครื่องส าหรับให้พ่นสติมไอน้ าเพ่ือป้องกันอันตราย
ไว้ โดยมิควรก็ดี ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเงินไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท 

มาตรา ๑๗๓ ถ้ามีอุบัติเหตุอันตรายเกิดขึ้นในเรือกลไฟล าใดแก่ล าเรือ หรือหม้อน้ า หรือ
เครื่องจักร หรือแก่คนโดยสาร หรือบุคคลใด ๆ ก็ดี หรือมีอุบัติเหตุอันตราย ซึ่งเรือล านั้นเป็นต้นเหตุก็ดี ท่านว่า
ต้องแจ้งความไปยังเจ้าท่าโดยพลัน 

มาตรา ๑๗๔๑๐๒ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๗๕๑๐๓ ผู้ใดใช้เรือผิดจากเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในใบอนุญาตใช้เรือต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๑๗๖๑๐๔ เรือล าใดบรรทุกเกินกว่าที่ก าหนดในใบส าคัญรับรองแนวน้ าบรรทุก เจ้าท่ามี
อ านาจที่จะกักเรือล านั้นไว้ และสั่งให้นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือจัดการให้เรือล านั้นบรรทุกให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ถ้านายเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

                                                           
๑๐๐ มาตรา ๑๗๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๐๑ มาตรา ๑๗๐ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐๒ มาตรา ๑๗๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๐๓ มาตรา ๑๗๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐๔ มาตรา ๑๗๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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หมวดที่ ๔ 
ว่ำด้วยเรือใบ, เรือโป๊ะจ้ำย, เรือล ำเลียง, 
เรือเป็ดทะเล, และอ่ืน ๆ และเรือส ำเภำ 

                   
  
มาตรา ๑๗๗ ในใบอนุญาตทุกฉบับส าหรับเรือใบ, เรือโป๊ะจ้าย, เรือล าเลียง, เรือเป็ดทะเล 

และอ่ืน ๆ และเรือส าเภานั้น ต้องชี้แจงขนาดกว้างยาว, ลึก ของเรือและเรืออาจบรรทุกของหนักได้เพียงใด 

มาตรา ๑๗๘ เรือที่ว่ามาแล้วเช่นนั้นทุก ๆ ล าต้องมีเลขล าดับของใบอนุญาตส าหรับเรือเป็น
เลขไทยและเลขฝรั่งเขียนด้วยสีให้อ่านได้ชัดไว้ที่หัวเรือท้ังสองแคมและที่ท้ายเรือ ห้ามมิให้เขียนเลขอ่ืนที่มิใช่เลข
ล าดับของใบอนุญาต และห้ามมิให้เอาสิ่งใดปิดบังเลขที่เขียนไว้นั้นเป็นอันขาด 

มาตรา ๑๗๙ ห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย, เรือล าเลียง, เรือเป็ดทะเลและอ่ืน ๆ และเรือส าเภา มีท้อง
เรือปลอม หรือมีระวาง หรือที่ลับส าหรับซ่อนสินค้าหรือซ่อนบุคคล 

มาตรา ๑๘๐๑๐๕ (ยกเลิก) 
  

หมวดที่ ๕ 
ว่ำด้วยเรือบรรทุกสินค้ำและเรือเล็กต่ำง ๆ 

                   
  
มาตรา ๑๘๑๑๐๖ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๘๒๑๐๗ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๘๓ เมื่อมีผู้ยื่นเรื่องราวขอรับใบอนุญาต หรือขอเปลี่ยนใบอนุญาตใหม่แทนฉบับเดิม
ที่หมดอายุ ส าหรับเรือบรรทุกสินค้าหรือเรือเล็กล าใด ๆ ถ้าเจ้าท่ามีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่าได้มีการละเมิดที่
เกี่ยวด้วยเรือนั้นเอง หรือเกี่ยวด้วยใบอนุญาตใด ๆ ส าหรับเรือนั้นไซร้ ท่านว่าเจ้าท่ามีอ านาจที่จะรอการออก
ใบอนุญาตตามที่ขอนั้นและกักเรือล านั้น ๆ ไว้เพ่ือไต่สวนต่อไป ถ้าและไต่สวนตกลงในชั้นที่สุดว่าไม่ควรออก
ใบอนุญาตให้ฉะนั้น ให้ถือว่าเรือล านั้นดุจทรัพย์สมบัติที่เก็บได้ ตามความมุ่งหมายของบัญญัติในมาตรา ๑๒๙ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๘๔ ในใบอนุญาตส าหรับเรือบรรทุกสินค้า ต้องชี้แจงขนาดกว้างยาวและลึกของ   
ล าเรือและจ านวนน้ าหนักที่เรือนั้น มีก าลังบรรทุกได้เพียงใด 

                                                           
๑๐๕ มาตรา ๑๘๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๐๖ มาตรา ๑๘๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า ไทย (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๑๐๗ มาตรา ๑๘๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า ไทย (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
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มาตรา ๑๘๕ ในใบอนุญาตส าหรับเรือเล็กต่าง ๆ ที่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ต้องชี้แจง
จ านวนคนโดยสารที่อนุญาตให้เรือนั้นบรรทุกได้ ถ้าเป็นเรือที่ใช้ทั้งส าหรับบรรทุกสินค้าและรับจ้างบรรทุกคน
โดยสารฉะนั้น ในใบอนุญาตต้องชี้แจงขนาดกว้างยาวและลึกของล าเรือและก าลังของเรือที่บรรทุกของหนักได้
เพียงใด และจ านวนคนโดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกได้นั้นด้วย 

มาตรา ๑๘๖ เรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็กต่าง ๆ ทุกล า ที่ใช้ส าหรับให้เช่าหรือรับจ้างและ
ได้รับใบอนุญาตส าหรับเรือแล้วนั้น ต้องมีเลขล าดับของใบอนุญาตเป็นเลขไทยที่เขียนด้วยสีอ่านได้ชัดไว้ที่หัวเรือ
ทั้งสองแคม ห้ามไม่ให้มีเลขอย่างอ่ืนเขียนไว้ในที่นั้นเป็นอันขาด และต้องสลักเลขล าดับนั้นลงไว้ในที่แลเห็นได้
ง่ายในล าเรือนั้น ๆ ด้วย ถ้าเป็นเรือส าหรับรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ต้องเขียนจ านวนคนโดยสารที่อนุญาตให้
บรรทุกได้นั้น ด้วยสีลงไว้ในที่แลเห็นได้ง่ายในล าเรือนั้นเป็นอักษรเลขไทยและเลขฝรั่ง และที่เขียนไว้เช่นนี้ห้ามมิ
ให้เอาสิ่งใดปิดบังไว้เป็นอันขาด 

มาตรา ๑๘๗ ห้ามมิให้เรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็ก ๆ ล าใด ๆ มีท้องเรือปลอมหรือมีที่ลับ
อย่างใด ๆ ส าหรับซ่อนสิ่งของหรือบุคคล 

มาตรา ๑๘๘๑๐๘ (ยกเลิก) 
  

ภำคที่ ๓ 
ข้อบังคับพิเศษ 
                   

  
หมวดที่ ๑ 

ข้อบังคับส ำหรับเรือก ำปั่นและเรือต่ำง ๆ 
ที่บรรทุกสิ่งของท่ีอำจท ำให้เกิดอันตรำยขึ้นได้ 

                   
 

มาตรา ๑๘๙๑๐๙ ให้เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจประกาศใน    
ราชกิจจานุเบกษาก าหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจท าให้เกิดอันตรายได้ 

มาตรา ๑๙๐๑๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดท าและแสดงเครื่องหมาย     
การจัดให้มีเอกสารที่จ าเป็น และการขนถ่ายสิ่งของที่อาจท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้ในการขนส่งตามหมวดนี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

                                                           
๑๐๘ มาตรา ๑๘๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๐๙ มาตรา ๑๘๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๑๐ มาตรา ๑๙๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๑๙๑๑๑๑ การขนถ่ายสิ่งของที่อาจท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้ จากเรือล าหนึ่งไปยังเรืออีก   
ล าหนึ่ง การขนถ่ายจากเรือขึ้นบก หรือการขนถ่ายจากบกลงเรือ นายเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือต้องแจ้งให้เจ้า
ท่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนการขนถ่าย และห้ามมิให้ขนถ่ายจนกว่าจะได้รับอนุญาตจาก   
เจ้าท่า 

ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นเรือชนิดใดหรือการขนถ่ายประเภทใดที่จะไม่ต้องอยู่ในบังคับแห่ง
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งได้ 

มาตรา ๑๙๒๑๑๒ ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เรือชนิดหนึ่งชนิดใดที่บรรทุกสิ่งของที่อาจท าให้เกิด
อันตรายขึ้นได้ ต้องชักธงหรือแสดงเครื่องหมายหรือต้องให้สัญญาณใด ๆ ตามที่ก าหนดได้ 

มาตรา ๑๙๓๑๑๓ ในการส่งสิ่งของที่อาจท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้โดยทางเรือผู้ส่งต้องจัดให้มี
ฉลากแสดงสภาพอันตรายของสิ่งของนั้นให้ชัดเจนที่หีบห่อ และต้องแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับสภาพอันตรายของ
สิ่งของนั้น ตลอดจนชื่อและท่ีอยู่ของผู้ส่งให้นายเรือทราบในขณะหรือก่อนการน าสิ่งของนั้นขึ้นเรือ 

ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือรับขนโดยทางเรือซึ่งสิ่งของที่อาจท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้ที่มิได้มีการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง หรือมีการปฏิบัติตามแต่มีข้อความอันเป็นเท็จ 

มาตรา ๑๙๔๑๑๔ นายเรือต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวังตามควรแก่กรณีมิให้มีการน าสิ่งของที่
อาจท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้ขึ้นบนเรือโดยฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๙๐ 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการลักลอบน าสิ่งของที่อาจท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้ขึ้นบนเรือ 
นายเรืออาจปฏิเสธที่จะรับหีบห่อนั้นได้ เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะให้เปิดหีบห่อเพ่ือตรวจดู 

มาตรา ๑๙๕๑๑๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๒ หรือมาตรา ๑๙๔ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๙๖๑๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ หรือมาตรา ๑๙๓ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

 

 

                                                           
๑๑๑ มาตรา ๑๙๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑๒ มาตรา ๑๙๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑๓ มาตรา ๑๙๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑๔ มาตรา ๑๙๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑๕ มาตรา ๑๙๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑๖ มาตรา ๑๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
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หมวดที่ ๒ 
ข้อบังคับว่ำด้วยน้ ำมันปิโตรเลียมอย่ำงบรรทุกในถังระวำง 

                   
  
มาตรา ๑๙๗๑๑๗ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๙๘๑๑๘ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๙๙ เรือก าปั่นถังทุกล าที่เข้ามาถึงในเขตท่าหรือล าแม่น้ าใด ๆ ในประเทศไทย และมี
น้ ามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกในถังระวางมาในเรือ ท่านว่าเรือนั้นต้องรีบไปยังที่ท่าขนสินค้าซึ่งได้รับอนุญาต
ส าหรับขนน้ ามันปิโตรเลียมอย่างนั้นโดยพลัน และห้ามมิให้เรือล านั้นถอยไปจากที่นั้นโดยมิได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าท่า 

มาตรา ๒๐๐ ในระหว่างเวลาที่เรือก าปั่นถังล าใด ซึ่งมีน้ ามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกใน       
ถังระวางอยู่ในเรือยังพักอยู่ในเขตท่าหรือล าแม่น้ าต าบลใด ๆ ในประเทศไทย ท่านห้ามมิให้ใช้ไฟหรือโคม
นอกจากโคมไฟฟ้าบนเรือหรือในที่ใกล้ชิดกับเรือล านั้น ในขณะที่ถังระวางหรือห้องบรรทุกน้ ามันปิโตรเลียมยัง
เปิดอยู่หรือก าลังถ่ายหรือรับน้ ามันปิโตรเลียมหรือในขณะที่ฝาครอบปากระวางยังเปิดอยู่ และห้ามบรรดาคนใน
เรือนั้นทุกคนมิให้สูบยาหรือมีไม้ขีดไฟอยู่กับตัว แต่ที่บังคับไว้เหล่านี้ ต้องถือว่าไม่เป็นการห้ามไฟครัว หรือไฟใน
ห้องเครื่องจักรส าหรับให้เกิดสติมพอให้เรือถอยเข้าหรือถอยออกที่ท่าขนสินค้าเช่นว่ามาแล้วหรือออกไปยังทะเล 
หรือเพ่ือให้มีแรงสติมส าหรับท าการถ่ายน้ ามันปิโตรเลียมที่ยังมีอยู่นั้นออกจากเรือ 

มาตรา ๒๐๑๑๑๙ (ยกเลิก) 

มาตรา ๒๐๒๑๒๐ (ยกเลิก) 

มาตรา ๒๐๓๑๒๑ (ยกเลิก) 

มาตรา ๒๐๔๑๒๒ ผู้ใดเท ทิ้ง หรือปล่อยให้น้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ปนกับน้ ารั่วไหลด้วย
ประการใด ๆ ลงในเขตท่า แม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในน่านน้ าไทย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๒๐๕ ในไม่ว่าเวลาใด ห้ามมิให้เรือก าปั่นถัง เข้าไปยังท่าหรือเข้าจอดเทียบท่ามากกว่า
ล าหนึ่งและในขณะที่เรือก าปั่นถังล าใดก าลังถ่ายน้ ามันปิโตรเลียมจากเรือ หรือรับน้ ามันปิโตรเลียมลงบรรทุกใน

                                                           
๑๑๗ มาตรา ๑๙๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑๘ มาตรา ๑๙๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑๙ มาตรา ๒๐๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒๐ มาตรา ๒๐๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒๑ มาตรา ๒๐๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒๒ มาตรา ๒๐๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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เรือ ห้ามมิให้เรือก าปั่นหรือเรือล าอ่ืนหรือเรือส าเภาล าหนึ่งล าใดอยู่เทียบท่าเดียวกัน หรือเทียบกับก าปั่นถังล า
นั้นเป็นอันขาด 

มาตรา ๒๐๖ เรือก าปั่นถังล าใดที่บรรทุกน้ ามันปิโตรเลียมอยู่ในถังระวางเรือ หรือที่พ่ึงจะเสร็จ
การถ่ายน้ ามันปิโตรเลียมที่บรรทุกมาเช่นนั้นจากเรือก็ดี ท่านห้ามมิให้เคลื่อนจากที่ ๆ จอดอยู่นั้นโดยมิได้รับ
อนุญาตจากเจ้าท่า ถ้าและเจ้าท่าเห็นเป็นที่พอใจว่าเรือก าปั่นถังล าใดไม่มีน้ ามันปิโตรเลียมอยู่ในเรือ และได้ล้าง
ช าระเปิดให้อากาศเข้าออกในถังระวางเรือโดยสะอาดสนิทแล้ว เจ้าท่าอนุญาตให้เรือล านั้นเลื่อนไปจอดยังที่ใด
ตามท่ีจะก าหนดให้ไว้นั้นก็ได้ 

มาตรา ๒๐๗๑๒๓ (ยกเลิก) 

มาตรา ๒๐๘๑๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๐๕ หรือ
มาตรา ๒๐๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ า     
ทั้งปรับ 

  
หมวดที่ ๓ 

ข้อบังคับว่ำด้วยกำรทอดสมอใกล้เคียงหรือเกำสมอข้ำมสำย 
ท่อหรือสิ่งก่อสร้ำงที่ทอดใต้น้ ำ๑๒๕ 

                   
  
มาตรา ๒๐๙๑๒๖ สายโทรเลข สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้าหรือสายอ่ืนใด หรือท่อหรือสิ่งก่อสร้าง      

ที่ทอดใต้น้ า ในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชน     
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ าไทย ให้เจ้าท่าจัดให้มีเครื่องหมายแสดงไว้ ณ ที่ซึ่งสายท่อหรือ
สิ่งก่อสร้างนั้นทอดลงน้ า เครื่องหมายนั้นให้ท าเป็นเสาสูงมีป้ายใหญ่สีขาวรูปกลมติดที่ปลายเสาในกลางป้ายมี
ข้อความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “สาย ท่อหรือสิ่งก่อสร้างใต้น้ า ห้ามทอดสมอและเกาสมอ” และใน
กรณีท่ีเห็นสมควร เจ้าท่าจะจัดให้มีการวางทุ่นหรือเครื่องหมายอื่นใดแสดงไว้ด้วยก็ได้ 

ห้ามมิให้เรือล าใดทอดสมอภายในระยะข้างละหนึ่งร้อยเมตรนับจากที่ซึ่งสายท่อหรือ
สิ่งก่อสร้างใต้น้ าทอดอยู่ หรือเกาสมอข้ามสาย ท่อหรือสิ่งก่อสร้างที่ทอดใต้น้ านั้น 

มาตรา ๒๑๐๑๒๗ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือล าใดทอดสมอเรือภายในเขตท่ีต้องห้ามตามความ
ในหมวดนี้ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน เครื่องจับสัตว์น้ า หรือเครื่องมือใด ๆ ข้ามเขตเหล่านั้น ต้องระวางโทษ

                                                           
๑๒๓ มาตรา ๒๐๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒๔ มาตรา ๒๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒๕ ชื่อหมวดที ่๓ ข้อบังคับว่าด้วยการทอดสมอใกล้เคียงหรือเกาสมอข้ามสายท่อหรือ สิ่งก่อสร้างที่ทอดใต้น้ า แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒๖ มาตรา ๒๐๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒๗ มาตรา ๒๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ปรับตั้งแต่สามร้อยบาทถึงสามพันบาท และถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สาย ท่อ หรือ
สิ่งก่อสร้างใด ๆ ที่ทอดใต้น้ าด้วย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมสายท่อหรือสิ่งก่อสร้างใต้น้ าที่
เสียหายเนื่องจากการที่ได้ทอดสมอหรือเกาสมอ หรือลากของข้ามสาย ท่อหรือสิ่งก่อสร้างนั้นด้วย 

ในระหว่างการด าเนินคดีเกี่ยวกับการกระท าผิดตามวรรคหนึ่ง เจ้าท่ามีอ านาจที่จะกักเรือที่
เกี่ยวข้องไว้ได้ จนกว่าจะมีประกันมาวางส าหรับเงินค่าปรับหรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตามที่
เจ้าท่าก าหนดตามควรแก่กรณี 

มาตรา ๒๑๑ ตามความในหมวดนี้ เมื่อเรือล าใดแล่นข้ามเขตอันต้องห้ามดังที่ว่ามาแล้วแห่งใด 
ถ้ามิได้ชักสมอขึ้นพ้นจากน้ าจนแลเห็นได้ ท่านให้ถือว่าเรือล านั้นเท่ากับได้เกาสมอข้ามเขตท่ีต้องห้าม 

  
หมวดที่ ๔ 

ว่ำด้วยค่ำธรรมเนียมประภำคำร 
                   

  
มาตรา ๒๑๒๑๒๘ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๑๓ เรือเดินในทะเลที่เข้ามาในน่านน้ าไทย หรือที่

เดินจากท่าหนึ่งถึงอีกท่าหนึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมประภาคาร ทุ่นหมายร่องน้ าและโคมไฟ แก่เจ้าพนักงานที่ได้
แต่งตั้งไว้เพ่ือการนั้นตามอัตราและวิธีการที่จะได้มีกฎกระทรวงก าหนดไว้เป็นครั้งคราว 

มาตรา ๒๑๓๑๒๙ เรือต่อไปนี้ให้ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมประภาคาร ทุ่นหมายร่องน้ า 
และโคมไฟ ตามมาตรา ๒๑๒ คือ 

(๑) เรือของรัฐบาลไทย 
(๒) เรือยอชต์ของเอกชน 
(๓) เรือของรัฐบาลต่างประเทศ 
(๔) เรือที่ใช้เฉพาะขนถ่ายสินค้าหรือคนโดยสารไปมาภายในเขตท่าเดียวกัน หรือระหว่างท่า

กับท่ีทอดจอดเรือภายนอกแห่งท่านั้น 
(๕) เรือค้าชายฝั่งขนาดบรรทุกต่ ากว่า ๘๐๐ หาบ 
(๖) เรือเดินทางซึ่งมีแต่อับเฉา ไม่ได้ค่าระวางบรรทุกและไม่มีคนโดยสาร 
(๗) เรือท่ีเข้ามาเฉพาะจัดหาเชื้อเพลิง เครื่องพัสดุหรือเสบียงส าหรับเรือล านั้นเท่านั้น 
(๘) เรือที่เข้ามาเพราะถูกพายุ หรือเพ่ือท าการซ่อมแซม หรือเพราะเกิดเสียหาย แต่เรือที่ว่านี้

จะต้องไม่ขนถ่ายสินค้าลงหรือขึ้นนอกจากสินค้าที่จ าต้องขนลง เพ่ือการซ่อมแซมที่ว่านี้ และภายหลังได้ขน
สินค้านั้นคืนข้ึนเรือ 

มาตรา ๒๑๔๑๓๐ (ยกเลิก) 
                                                           
๑๒๘ มาตรา ๒๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๒๙ มาตรา ๒๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
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มาตรา ๒๑๕๑๓๑ เรือล าใดซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมประภาคาร ทุ่นหมายร่องน้ า และโคมไฟ  
มาขอใบปล่อยเรือ ให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานศุลกากรหรือเจ้าพนักงานอ่ืนผู้มีหน้าที่ออกใบปล่อยเรือขอตรวจดู
ใบเสร็จค่าธรรมเนียมนั้น ถ้าปรากฏว่าได้เสียค่าธรรมเนียมแล้ว จึงให้ออกใบปล่อยเรือให้ 

มาตรา ๒๑๖๑๓๒ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดพยายามจะน าเรือไปจากน่านน้ าไทย โดย
ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๑๒ หรือไม่ยอมให้วัดขนาดเรือที่ตนเป็นผู้ควบคุมเพ่ือประโยชน์ในการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 

  
หมวดที่ ๕ 

ข้อบังคับส ำหรับกำรป้องกันโรคภยันตรำย 
                   

  
มาตรา ๒๑๗ เมื่อได้รับข่าวว่ามีไข้อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้กาฬโรค ไข้จับ หรือโรคร้ายต่าง ๆ 

ที่มีอาการติดกันได้ เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในเมืองท่าหรือต าบลใด ๆ ภายนอกพระราชอาณาเขตไทย ให้เสนาบดี
กระทรวงนครบาลมีอ านาจชอบด้วยกฎหมาย ออกประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา และแจ้งประกาศไปยัง
กงสุลต่างประเทศทั่วกันว่า เมืองท่าหรือต าบลนั้น ๆ มีโรคร้ายที่ติดกันได้ แล้วให้บังคับบรรดาเรือที่จะมาจาก
เมืองท่าหรือต าบลนั้น ให้ไปอยู่ที่สถานีหรือท าเลทอดสมอเพ่ือป้องกันโรคภยันตราย และให้กักอยู่ที่นั้น จนกว่า
เจ้าพนักงานแพทย์กระทรวงนครบาลหรือเจ้าพนักงานรอง ซึ่ งต่อไปจะเรียกว่าเจ้าพนักงานแพทย์นั้น จะ
อนุญาตปล่อยให้ไปได้ 

มาตรา ๒๑๘ ท าเลส าหรับทอดสมอเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายในน่านน้ าไทยนั้น 
คือ :- 

(๑) ที่เกาะพระ        หน้าสถานีป้องกันโรคภยันตราย 
(๒) ที่เกาะสีชัง        หน้าด่านศุลกากร 
(๓) ที่อ่างศิลา        หน้าด่านศุลกากร 
(๔) ที่เมืองสมุทรปราการ       ในแม่น้ าเจ้าพระยาหน้าด่านศุลกากร 

(๕) ที่กรุงเทพฯ ในแม่น้ าเจ้าพ  (๕) ที่กรุงเทพฯ        ในแม่น้ าเจ้าพระยาหน้าโรงพักกองตระเวนต าบลบางคอแหลม 
 
 
 
ตระเวนต าบลบางคอแหลม 

                                                                                                                                                                                     
๑๓๐ มาตรา ๒๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๓๑ มาตรา ๒๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๓๒ มาตรา ๒๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๒๑๙ สถานีป้องกันโรคภยันตรายนั้นตั้งอยู่ที่เกาะพระ หรือ ณ ต าบลใด ๆ อีกสุดแล้วแต่
จะก าหนดต่อภายหลัง 

มาตรา ๒๒๐ ถ้าเรือก าปั่นล าใดที่เข้ามาถึงน่านน้ าไทยมีคนเป็นไข้กาฬโรค ไข้อหิวาตกโรค    
ไข้ทรพิษ ไข้จับ หรือโรคร้ายอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ติดกันได้มาในเรือก็ดี หรือเป็นมาแล้วภายใน ๑๔ วันก่อนวันที่
เรือมาถึงก็ดี นายเรือหรือผู้ที่บังคับการในเรือล านั้น ต้องชักธงส าหรับบอกว่ามีโรคร้ายขึ้นไว้และต้องทอดสมอ
จอดเรืออยู่ที่สถานีป้องกันโรคภยันตราย จนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์จะอนุญาตปล่อยให้ไปจึงไปได้ ถ้าเป็นเรือที่
จอดอยู่แล้วในน่านน้ าไทยนายเรือหรือผู้บังคับการในเรือนั้น ต้องชักธงส าหรับบอกว่ามีโรคร้ายขึ้นทันที และ
ต้องถอยเรือไปจอดอยู่ยังต าบลที่เจ้าพนักงานแพทย์เห็นสมควร 

มาตรา ๒๒๑ เจ้าพนักงานแพทย์ต้องรีบไปไต่สวนเหตุการณ์ที่เรือนั้นและถ้าเห็นเป็นการ
จ าเป็นส าหรับความป้องกันโรคภยันตรายแก่บ้านเมืองที่จะต้องกักเรือและบรรดาคนในเรือล านั้น ไว้ที่ด่าน
ป้องกันโรคภยันตราย ก็ให้มีค าสั่งแก่นายเรือหรือผู้ที่บังคับการในเรือนั้น ให้พาเรือและคนในเรือไปอยู่ในความ
กักด่านป้องกันโรคภยันตราย 

มาตรา ๒๒๒ เมื่อมีค าสั่งดังนั้นเป็นหน้าที่ของนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือนั้น จะต้องเอาเรือนั้น
ไปยังต าบลที่เจ้าพนักงานจะชี้ ให้จอด และต้องจอดกักด่านอยู่ที่นั้นจนกว่าจะมีอนุญาตปล่อยให้ไปได้ตาม
ข้อบังคับในกฎหมายนี้ 

มาตรา ๒๒๓๑๓๓ บรรดาเรือที่ต้องกักด่านส าหรับป้องกันโรคภยันตรายตามค าสั่งนั้น ในเวลา
กลางวันให้ชักธงส าหรับบอกว่ามีโรคร้าย คือ ธงสีเหลือง มี ธงประมวญอาณัติสัญญาสากลอยู่ข้างล่ าง และใน
เวลากลางคืนให้ชักโคมไฟสีแดงไว้ที่ปลายเสาหน้า 

มาตรา ๒๒๔ บรรดากองเรือรักษาที่เฝ้าอยู่นั้น ในเวลากลางวันให้ชักธงสีเหลืองอย่างเดียวนั้น
ไว้ที่ท้ายเรือและในเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ้นให้มีโคมไฟไว้ทั้งที่หัวเรือและท้ายเรือ 

มาตรา ๒๒๕ ห้ามไม่ให้เรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายถอยไปจากที่ โดยมิได้รับ
หนังสืออนุญาตของเจ้าพนักงานแพทย์ 

มาตรา ๒๒๖ ห้ามไม่ให้เรือทั้งหลาย นอกจากเรือของเจ้าพนักงานแพทย์เข้าเทียบข้างเรือที่
ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย และห้ามไม่ให้คนผู้ใดไปมาติดต่อกับเรือที่ต้องกักนั้น และห้ามไม่ให้คนผู้ใดใน
เรือที่ต้องกักนั้นไปมาติดต่อกับบนฝั่ง เว้นแต่การที่อาศัยฝากธุระโดยทางเจ้าพนักงานแพทย์นั้น ยอมให้กระท า
ได้ 

มาตรา ๒๒๗ เมื่อเรือล าใด ที่มาถึงเมืองท่าใด ๆ ในประเทศไทย ก าลังมีโรคร้ายที่ติดกันได้ ใน
เรือหรือได้มีมาแล้วภายใน ๑๔ วันก่อนเวลาที่เรือมาถึงนั้นก็ดี ให้ส่งห่อและถุงหนังสือไปรษณีย์แก่เจ้าพนักงาน

                                                           
๑๓๓ มาตรา ๒๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
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แพทย์ และเมื่อเจ้าพนักงานแพทย์ได้เอารมยาหรือท าตามวิธีป้องกันโรคร้ายอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรแก่  
การแล้ว ก็ให้ส่งห่อและถุงหนังสือไปรษณีย์ไปยังที่ว่าการกรมไปรษณีย์ในเมืองนั้นได้ 

มาตรา ๒๒๘ เมื่อมีวิธีส าหรับป้องกันความติดต่อของโรคร้ายได้ โดยเสนาบดีกระทรวง     
นครบาลยอมเห็นชอบด้วยตามคราวที่สมควรแก่การแล้ว ก็ให้เจ้าพนักงานแพทย์ มีอ านาจชอบด้วยกฎหมาย
อนุญาตให้เรือกลไฟล าใด ๆ ผ่านทางเขตท่ารับถ่านน้ าและเสบียง และขนสินค้าข้ึนบกได้ 

มาตรา ๒๒๙ เมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานแพทย์มีอ านาจบังคับ ให้เอาคนในเรือ  
ล าใดที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายทั้งหมด หรือแต่บางคนขึ้นไปไว้ที่โรงพยาบาลหรือโรงพักที่สถานี
ป้องกันโรคของเมืองท่านั้นให้พักอาศัยและรักษาอยู่ที่นั้นจนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์จะเห็นสมควรให้กลับไปที่
เรือหรือยา้ยไปลงเรืออ่ืนท าการติดต่อกับฝั่งได้ 

มาตรา ๒๓๐ เมื่อเวลามีคนที่ต้องกักอยู่ที่สถานีป้องกันโรคภยันตราย ในเวลากลางวันให้ชักธง
สีเหลือง และเวลากลางคืนให้ชักโคมไฟสีแดงขึ้นไว้เป็นส าคัญในที่ ๆ แลเห็นได้ง่าย 

มาตรา ๒๓๑ เมื่อมีธงหรือโคมไฟเป็นเครื่องหมายความกักด่านป้องกันโรคภยันตรายชักขึ้นไว้
เช่นนั้น ห้ามไม่ให้คนผู้ใดนอกจากเจ้าพนักงานแพทย์ หรือคนที่เจ้าพนักงานแพทย์ให้อนุญาตนั้น ไปขึ้นบกที่
โรงพักด่านป้องกันโรคภยันตรายเป็นอันขาด 

มาตรา ๒๓๒ เมื่อเจ้าพนักงานแพทย์จะต้องการกองรักษาส าหรับการป้องกันรักษาด่านที่
ป้องกันโรคภยันตราย ให้การเป็นไปตามข้อบังคับการป้องกันโรคภยันตรายก็ให้ผู้บังคับการกองตระเวนจัดให้
ตามท่ีต้องการ 

มาตรา ๒๓๓ ห้ามไม่ให้คนผู้ใดที่ต้องกักอยู่ที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายไปจากที่นั้นโดยอ้าง
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่ได้รับอนุญาตปล่อยจากเจ้าพนักงานแพทย์นั้นเป็นอันขาด 

มาตรา ๒๓๔ ถ้าคนผู้ใดขึ้นไปบนเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายหรือเข้าไป หรือจอด
เรือขึ้นที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแพทย์ คนผู้นั้นจะต้องถูกกักด่าน
ป้องกันโรคภยันตราย มีก าหนดเวลาตามที่เจ้าพนักงานแพทย์จะเห็นสมควร 

มาตรา ๒๓๕ ถ้าเจ้าพนักงานแพทย์ มีความต้องการให้นายเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรค
ภยันตรายจัดหาเรือ และเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือส่งคนโดยสารและลูกเรือของเรือนั้น ขึ้นไปไว้ยังโรงพักสถานี
ป้องกันโรคภยันตราย นายเรือต้องปฏิบัติตามทุกประการ 

มาตรา ๒๓๖ ถ้ามีคนตายในเรือล าใดที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย หรือตายในเรือที่
บังคับให้ไปอยู่ในความกักด่านป้องกันโรคภยันตรายก็ดี ต้องจัดการปลงศพผู้ตายตามวิธีที่เจ้าพนักงานแพทย์จะ
สั่งให้ท าและผู้เป็นนายเรือล านั้น จะต้องเป็นธุระจัดการนั้นให้เป็นไปตามค าสั่งของเจ้าพนักงานแพทย์ทุก
ประการ 
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มาตรา ๒๓๗ บรรดาเรือต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายนั้น เมื่อได้ส่งคนโดยสารขึ้นไว้      
ที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายแล้วต้องล้างและช าระเรือด้วยน้ ายากันโรคร้ายให้เป็นที่พอใจเจ้าพนักงานแพทย์ 
และเม่ือท าดังนั้นแล้วก็อนุญาตปล่อยเรือนั้นไปจากความกักด่านได้ 

มาตรา ๒๓๘ ผู้แทนเจ้าของเรือจะต้องรับใช้ค่าเลี้ยงดูคนที่ต้องส่งขึ้นจากเรือนั้นไปไว้ที่ด่าน
ป้องกันโรคภยันตรายที่รัฐบาลได้ใช้จ่ายออกไปแล้วตามใบพยานของเจ้าพนักงานแพทย์และต้องรับใช้ค่าช าระ
ล้างเรือ และค่าพยาบาลคนโดยสารและของอ่ืนด้วยยากันโรคร้ายนั้นด้วย 

มาตรา ๒๓๙ เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานแพทย์จะต้องรีบแจ้งรายงานต่อเสนาบดีกระทรวง
นครบาลในทุกครั้งที่มีเหตุสมควร ต้องเอาคนโดยสารในเรือใด ๆ ที่พ่ึงเข้ามาถึงนั้นกักด่านป้องกันโรคภยันตราย 
และเม่ือต้องกักเรือใด ๆ เพื่อตรวจโรคร้ายและเวลาที่อนุญาตปล่อยเรือนั้นก็ต้องรายงานด้วยเหมือนกัน 

มาตรา ๒๔๐ เมื่อมีเรือเข้ามาจากเมืองท่าหรือต าบลใดที่มีโรคภยันตรายที่ติดกันได้ หรือที่ชัก
ธงบอกว่ามีโรคร้ายอยู่ในเรือก็ดี ถ้าเป็นการจ าเป็นเพ่ือการเดินเรือไม่ให้เป็นอันตราย ผู้น าร่องจะขึ้นบนเรือนั้น 
เพ่ือพามายังที่ทอดสมอด่านตรวจโรคภยันตรายก่อนได้รับอนุญาตแพทย์ก็ได้ แต่ถ้าภายหลังเจ้าพนักงานแพทย์
ตรวจเห็นเป็นที่สมควรว่าต้องกักเรือล านั้นที่ด่านป้องกันโรคภยันตราย ผู้น าร่องผู้นั้นก็จะต้องถูกกักด้วย      
ตามลักษณะในมาตรา ๒๗๒ ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๔๑ นายเรือหรือแพทย์ในเรือล าใด ที่เข้ามาถึงจากต าบลใดที่มีไข้อหิวาตกโรค       
ไข้ทรพิษ หรือโรคร้ายที่ติดต่อกันได้ก าลังแพร่หลายอยู่ก็ดี หรือในล าเรือนั้นได้มีคนป่วยเป็นโรคอย่างหนึ่งอย่าง
ใดในระหว่าง ๑๔ วันก่อนวันที่เข้ามาถึงนั้นก็ดี นายเรือหรือแพทย์ผู้นั้นมีหน้าที่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุเหล่านั้นโดย
ถ่องแท้แก่ผู้น าร่อง และแก่เจ้าพนักงานแพทย์ที่จะมาจอดเทียบข้างหรือขึ้นบนเรือนั้นให้ทราบ 

มาตรา ๒๔๒ เจ้าพนักงานแพทย์ มีอ านาจที่จะขึ้นบนเรือใด ๆ ที่เข้ามาในน่านน้ าไทย และ
ตรวจคนในเรือนั้นได้ทุกคน และถ้าเห็นสมควรแก่การจะเรียกดูสมุดและหนังสือส าคัญส าหรับเรือด้วยก็ได้ และ
เจ้าพนักงานแพทย์จะต้องพยายามทุกอย่างในทางที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่จะเห็นสมควรแก่การส าหรับที่จะ
ให้ทราบได้ว่าเรือตลอดทั้งคนในเรือนั้นมีความสะอาดเรียบร้อยปราศจากไข้เจ็บเพียงไร 

มาตรา ๒๔๓ บรรดาคนที่ส่งขึ้นไว้ที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายนั้น ต้องอยู่ในความกักด่าน
ป้องกันโรคภยันตราย ตามก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ คือ:- 

ไข้กาฬโรค ไม่เกิน ๑๐ วันตั้งแต่วันที่คนป่วยสุดท้ายตายลงหรือหายสนิทหรือย้ายไปไว้ในที่ซึ่ง
ไม่ปะปนกับคนอ่ืน 

ไข้ทรพิษ ไม่เกิน ๑๔ วันตั้งแต่วันที่คนป่วยสุดท้ายตายลง หรือหายสนิทหรือย้ายไปไว้ในที่ซึ่ง
ไม่ปะปนกับคนอ่ืน 

ไข้อหิวาตกโรค ไม่เกิน ๑๐ วันตั้งแต่วันที่คนป่วยสุดท้ายตายลง หรือหายสนิทหรือย้ายไปไว้ใน
ที่ซึ่งไม่ปะปนกับคนอ่ืน 

มาตรา ๒๔๔ ห้ามมิให้เอาสิ่งของอย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากหนังสือและเงินตราออกจากที่ใด 
หรือเรือล าใดที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแพทย์เป็นอันขาด และ
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บรรดาสิ่งของทุกอย่างที่เอาออกมาแล้วนั้นต้องช าระด้วยเครื่องยาป้องกันโรคร้ายตามวิธีที่เจ้าพนักงานแพทย์จะ
สั่งให้ท านั้นเสียก่อนจึงส่งต่อไปได ้

มาตรา ๒๔๕ บรรดาหนังสือและห่อสิ่งของทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์วัตถุ) ส าหรับส่งถึงคนที่
ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายนั้น ให้ส่งไว้ยังที่ว่าการกรมไปรษณีย์เพ่ือให้รีบส่งต่อไปในโอกาสแรกท่ีจะส่งได้ 

มาตรา ๒๔๖ เจ้าพนักงานแพทย์ได้ตรวจบนเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย หรือไป
ตรวจที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายในเวลาที่มีคนต้องกักด่านอยู่นั้นก็ดี เมื่อเวลากลับต้องช าระตนเองด้วยเครื่อง
ยาป้องกันโรคร้ายให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงขึ้นบกได้ 

มาตรา ๒๔๗ ในคราวที่เจ้าพนักงานแพทย์ของรัฐบาลไทยแจ้งความแก่นายเรือในบังคับ
ต่างประเทศล าใดว่า จะต้องจัดการตามลักษณะใน มาตรา ๒๒๐ มาตรา ๒๒๑ มาตรา ๒๒๙ มาตรา ๒๓๖ และ
มาตรา ๒๔๒ นั้น เมื่อก่อนจะได้ลงมือจัดการนายเรือล านั้น ย่อมมีอ านาจชอบธรรมที่จะไปแจ้งเหตุต่อกงสุลของ
ประเทศนั้นได้ และกงสุล (ถ้าเห็นสมควรแก่การ) ก็มีอ านาจที่จะมาดูในเวลาที่ตรวจเรือต่างประเทศนั้น และจะ
ยอมหรือไม่ยอมให้เจ้าพนักงานจัดการตามข้อบังคับในมาตราต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ได้ 

มาตรา ๒๔๘๑๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๒๐ มาตรา ๒๒๒ มาตรา 
๒๒๓ มาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๙ มาตรา ๒๓๑ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๓๔ มาตรา 
๒๓๕ มาตรา ๒๓๖ มาตรา ๒๓๗ มาตรา ๒๓๘ มาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ มาตรา ๒๔๓ หรือมาตรา ๒๔๔ 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

  
หมวดที่ ๖ 

ข้อบังคับส ำหรับผู้น ำร่อง๑๓๕ 
                   

 

มาตรา ๒๔๙ ถึง มาตรา ๒๗๖ (ยกเลิก) 
 

หมวดที่ ๗ 
ว่ำด้วยกำรจ้ำงและกำรเลิกจ้ำงคนส ำหรับเรือต่ำง ๆ 

และกำรสอบไล่ควำมรู้เพื่อรับประกำศนียบัตรส ำหรับท ำกำรตำมหน้ำที่ได้ 
                   

 

                                                           
๑๓๔ มาตรา ๒๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๓๕ ภาคที ่๓ หมวดที่ ๖ ข้อบังคับส าหรับผู้น าร่อง มาตรา ๒๔๙ ถึงมาตรา ๒๗๖ ยกเลิกโดย 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) 
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มาตรา ๒๗๗๑๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการในเรือกลไฟ เรือยนต์ เรือเดินทะเล เรือบรรทุกสินค้า
ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ หาบขึ้นไปซึ่งท าการติดต่อกับเรือเดินทะเลหรือเรือซึ่งใช้เป็นเรือชูชีพประจ าเรือเดินทะเลใน
ต าแหน่ งที่ กฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือก าหนดให้ต้องมีประกาศนียบัตร เว้นแต่ เป็นผู้ที่ ได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถให้ท าการเช่นนั้นได้ 

มาตรา ๒๗๘๑๓๗ เมื่อจะออกประกาศนียบัตรเช่นว่ามาแล้วให้แก่ผู้ใดส าหรับท าการเป็นนาย
เรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย หรือต้นกล คนใช้เครื่อง ท่านว่าผู้นั้นต้องสอบความรู้ได้แล้ว และ
เมื่อยื่นใบสมัครสอบนั้นต้องมีพยานหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจถึงเรื่องไม่เป็นคนประพฤติเสเพลติดสุรายา
เมา หรือติดยาเสพติดให้โทษความช านาญการงานที่ได้ท ามา และความประพฤติทั่วไปนั้นด้วย แต่ถ้าผู้นั้นเป็น
นายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง และนายท้าย จะต้องแสดงว่ามีสายตาดีด้วย 

ในมาตรานี้ ค าว่า 
“สรั่ง” หมายความถึงผู้ท าการควบคุมเรือล าเลียง 
“ไต้ก๋ง” หมายความถึงผู้ควบคุมเรือใบเดินทะเลที่มีน้ าหนักบรรทุกตั้งแต่ ๘๐๐ หาบขึ้นไป 
“คนถือท้าย” หมายความถึงผู้ควบคุมหรือผู้ถือท้ายหรือคนแจวท้ายของเรือบรรทุกสินค้าที่ท า

การติดต่อกับเรือเดินทะเล 

มาตรา ๒๗๙๑๓๘ ให้เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจออกข้อบังคับ
เกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ท าการในเรือในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การแบ่งชั้นความรู้ 
(๒) วิธีการสอบความรู้ 
(๓) หลักสูตร 
(๔) คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
(๕) ค่าธรรมเนียมในการสอบ 
(๖) การออกประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ 
(๗) รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบความรู้ 
ข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๒๘๐๑๓๙ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้นั้นต้องระบุ ชื่อ อายุ และต าหนิรูปพรรณของผู้
ถือประกาศนียบัตร และข้อความอ่ืน ๆ ตามที่จ าเป็น และต้องมีรูปถ่ายของผู้ถือประกาศนียบัตร ปิดไว้ด้วย 

                                                           
๑๓๖ มาตรา ๒๗๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๓๗ มาตรา ๒๗๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๓๘ มาตรา ๒๗๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๓๙ มาตรา ๒๘๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
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ประกาศนียบัตรส าหรับคนถือท้ายให้มีอายุสามปี นอกนั้นให้มีอายุห้าปี เมื่อครบก าหนดแล้ว 
ผู้ถือต้องน ามาเปลี่ยนใหม่ ให้เรียกค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนประกาศนียบัตรกึ่งหนึ่งแห่งอัตราค่าธรรมเนียมเดิม 
และถ้าเจ้าท่าจะต้องการให้ แสดงพยานหลักฐานดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๘ ก็ท าได้ 

มาตรา ๒๘๑ บรรดาประกาศนียบัตรส าหรับความรู้ที่ได้ออกให้ไปแล้วก่อนเวลาประกาศใช้
พระราชบัญญัตินี้นั้น ให้เป็นอันใช้ได้มีก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ออกประกาศนียบัตรให้ไปแล้ว 

มาตรา ๒๘๒๑๔๐ ผู้ใดท าการในเรือในต าแหน่งที่กฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือก าหนดให้
ต้องมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ โดยมิได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถอัน
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท
ถึง    หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าท าการในเรือในขณะที่ประกาศนียบัตรสิ้นอายุแล้ว ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๒๘๓๑๔๑ ผู้ใดน าประกาศนียบัตรของผู้อ่ืนมาใช้หรือแสดงว่าเป็นประกาศนียบัตรของ
ตน หรือผู้ใดจัดหาประกาศนียบัตรมาเพ่ือให้ผู้อ่ืนกระท าการดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับ ต้ังแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๒๘๔๑๔๒ ผู้ท าการในเรือในต าแหน่งที่กฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือก าหนดให้ต้อง
มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถต้องเก็บประกาศนียบัตรของตนไว้ในเรือเพ่ือให้เจ้าท่าตรวจดูได้ใน
ขณะที่ท าการ 

ถ้าเจ้าท่าหรือตัวแทนเจ้าของเรือประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้ท าการในเรือล าใด ให้เจ้าของหรือ
ตัวแทนเจ้าของเรือน าใบอนุญาตใช้เรือล านั้นพร้อมทั้งประกาศนียบัตรของผู้ที่จะท าการในเรือล านั้นไปให้เจ้า
พนักงานออกใบอนุญาตบันทึกการเปลี่ยนตัวผู้ท าการในเรือไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ ณ ที่ท าการเจ้าท่าท้องถิ่ น    
ที่เรือนั้นขึ้นทะเบียน ภายในก าหนดสิบห้าวัน 

มาตรา ๒๘๕ คนรับจ้างส าหรับท าการในเรือเดินทะเลคนใด จะเข้าท าการงานหรือมีผู้จ้าง   
ท าการงานในเรือก าปั่นชาติไทย หรือเรือก าปั่นต่างประเทศชาติใดที่ไม่มีกงสุลประจ าอยู่ในประเทศไทย ต้อง
ได้รับอนุญาตเจ้าท่าก่อนจึงท าได้ และเจ้าท่าต้องเรียกใบพยานเลิกจ้างที่ผู้นั้นได้รับจากเรือที่ตนได้ท าการงาน
มาแล้วในหนหลังมาเก็บรักษาไว้ด้วย ถ้าและผู้นั้นน าใบพยานเช่นนั้นมาส่งไม่ได้ ท่านว่าผู้นั้นจ าเป็นต้องชี้แจงว่า
เป็นด้วยเหตุใดให้เป็นที่พอใจเจ้าท่า 

มาตรา ๒๘๖ ค่าธรรมเนียมซึ่งรัฐบาลไทยจะได้ก าหนดตามครั้งคราวนั้น ให้เรียกเก็บส าหรับ
การว่าจ้างและการเลิกจ้างทุกครั้ง ให้เจ้าท่าจัดระเบียบพิกัดค่าธรรมเนียมเช่นนี้ปิดประกาศไว้ ในที่แลเห็นง่าย 
ณ ที่ว่าการกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* และให้มีอ านาจไม่ยอมเป็นธุระจัดการว่าจ้างหรือการเลิก
จ้างรายใด ๆ ก่อนได้รับค่าธรรมเนียมในส่วนนั้น 

                                                           
๑๔๐ มาตรา ๒๘๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔๑ มาตรา ๒๘๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔๒ มาตรา ๒๘๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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มาตรา ๒๘๗ เจ้าของเรือหรือนายเรือก าปั่นจะว่าจ้างหรือเลิกจ้างคนการส าหรับเรือเดินทะเล 
ณ ที่ว่าการกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมตามพิกัดที่ตั้งไว้ส าหรับการว่าจ้าง
หรือเลิกจ้างนั้นทุกครั้ง 

มาตรา ๒๘๘ เมื่อคนท าการในเรือเดินทะเลคนใดเลิกรับจ้างจากเรือก าปั่นไทยล าหนึ่งล าใด
ภายในพระราชอาณาเขต นายเรือก าปั่นล านั้นต้องท าใบพยานการเลิกจ้างให้ผู้นั้นไปฉบับหนึ่งเป็นคู่มือ ให้ท าให้
ในเวลาที่เลิกจ้าง และให้เขียนความลงไว้ในนั้นว่าผู้นั้นได้รับจ้างช้านานเท่าใด ประเภทการที่ได้ใช้ ให้ท าและ  
เลิกจ้างเมื่อวันใด และลงลายมือนายเรือเป็นส าคัญ ถ้าและผู้เลิกรับจ้างจะขอร้องให้ท าหนังสือชี้แจงเพ่ิมเติม    
ว่าได้ให้ค่าจ้างและได้หักเงินค่าจ้างอย่างไร นายเรือต้องท าให้ตามประสงค์ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่   
ร้องขอ 

มาตรา ๒๘๙ การเลิกจ้างคนท าการในเรือเดินทะเลจากเรือก าปั่นชาติไทย หรือจากเรือก าปั่น
ต่างประเทศที่ไม่มีกงสุลประจ าอยู่ในประเทศไทยนั้นห้ามมิให้ท าในที่อ่ืน นอกจากท่ีว่าการกรมการขนส่งทางน้ า
และพาณิชยนาวี* 

มาตรา ๒๙๐๑๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๗ มาตรา 
๒๘๘ หรือมาตรา ๒๘๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 

  
หมวดที่ ๘ 

ว่ำด้วยกำรใช้อ ำนำจท ำโทษส ำหรับควำมผิด 
                   

  
มาตรา ๒๙๑๑๔๔ ผู้น าร่อง นายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย ต้นกล หรือคนใช้

เครื่อง ที่ได้รับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตผู้ใดหย่อนความสามารถ หรือประพฤติไม่สมควรแก่หน้าที่ ละเลย
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวแก่การเดินเรือหรือหน้าที่ของตน ให้เจ้าท่ามีอ านาจที่จะสั่งงดไม่ให้ใช้
ประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตมีก าหนดไม่เกินสองปี แต่ไม่เป็นการลบล้างโทษอย่างอ่ืนซึ่งผู้นั้นจะพึงได้รับ 

ถ้าผู้นั้นไม่พอใจค าสั่งให้งดใช้ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต ให้ผู้นั้นมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ไปยัง
รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง ค าชี้ขาดของรัฐมนตรีนั้น เป็นที่สุด แต่ในระหว่าง
ที่รัฐมนตรียังมิได้ชี้ขาด ค าสั่งให้งดใช้ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตมีผลบังคับได้ 

มาตรา ๒๙๒ เจ้าท่าทุกต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะงดหรือเรียกคืนประกาศนียบัตร หรือ
ใบอนุญาตใด ๆ ได้ ตามลักษณะมาตรา ๒๙๑ และเพ่ือประกอบกับการเช่นนั้นให้เจ้าท่ามีอ านาจท าการไต่สวน 
และหมายเรียกพยานและสืบพยานได้ทุกอย่าง ถ้าพยานคนใดไม่มาเบิกพยานหรือขัดขืนไม่ยอมเบิกพยานก็ดี 

                                                           
๑๔๓ มาตรา ๒๙๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔๔ มาตรา ๒๙๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
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ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษต่อหน้าศาลธรรมดา ตามโทษานุโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ส าหรับความผิด
เช่นนั้น 

ในการไต่สวนอย่างใดตามที่ว่ามาแล้วเจ้าท่าจะมีผู้ช่วยวินิจฉัยสองนาย ซึ่งเสนาบดีกระทรวง
นครบาลจะเลือกจากจ าพวกคนที่มีความรอบรู้ช านาญในการเดินเรือทะเลมานั่งพร้อมด้วยก็ได้ 

ถ้าผู้ต้องคดีคนใดไม่มีความพอใจและจะขอให้ตรวจค าตัดสินของคณะที่ไต่สวนเช่นว่ามานี้    
เสียใหม่ ท่านว่าจะฟ้องอุทธรณ์เจ้าท่าต่อศาลอันมีหน้าที่ก็ฟ้องได้ 

มาตรา ๒๙๓ การใช้อ านาจปรับโทษที่ให้ไว้แก่เจ้าท่าตามพระราชบัญญัตินี้นั้นไม่เกี่ยวข้อง
อย่างใดกับคดีทางอาญาหรือทางแพ่งซึ่งอาจฟ้องร้องจ าเลยในความผิดอันเดียวนั้น ต่อศาลซึ่งมีหน้าที่เพ่ือให้
ลงโทษหรือให้ปรับจ าเลยใช้ค่าเสียหาย ตามลักษณะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนส าหรับ
ความผิดนั้น 

มาตรา ๒๙๔๑๔๕ ผู้ใดถูกเจ้าท่ายึดหรือเรียกคืนประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตอย่างใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และสั่งให้น าประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตนั้นส่งเจ้าท่าถ้าไม่ส่งภายในเวลาที่เจ้าท่าก าหนด 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๒๙๕ ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตใด ๆ ที่ถูกเรียกคืนนั้นท่านให้ยกเลิกเป็นอันใช้
ไม่ได้ต่อไปทุกฉบับ 

มาตรา ๒๙๖ บรรดาใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรที่ถูกยึดไว้ชั่วคราวนั้น ให้รักษาไว้ ณ ที่ว่า
การกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*เมื่อครบก าหนดเวลาที่ให้ยึดแล้ว ให้ส่งคืนแก่ผู้ถือรับไปตามเดิม แต่
ต้องจดความที่ได้ยึดนั้นลงไว้ในฉบับประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตนั้นด้วยเป็นส าคัญ 

  
หมวดที่ ๙ 

ลักษณะโทษและลักษณะรับผิดชอบทำงแพ่ง 
                   

  
มาตรา ๒๙๗๑๔๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตาม

อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

                                                           
๑๔๕ มาตรา ๒๙๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔๖ มาตรา ๒๙๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๒๙๐ - 
 

ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้นกระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๒๙๘ ในความผิดอย่างใด ๆ ต่อพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ที่ควบคุมเรือหรือควบคุม
เครื่องจักรของเรือก าปั่นและเรือเล็กต่าง ๆ ล าใดซึ่งเป็นจ าเลยนั้น หลบหนีตามตัวไม่ได้ ท่านว่าศาลมีอ านาจ
ลงโทษปรับแก่เจ้าของเรือหรือแก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตส าหรับเรือล านั้นได้ตามที่กฎหมายนี้บัญญัติไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น ๆ 

มาตรา ๒๙๙ เจ้าของเรือหรือผู้ที่รับใบอนุญาตส าหรับเรือก าปั่นและเรือเล็กต่าง ๆ ทุกล า ต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ค่าปรับต่าง ๆ ซึ่งนายเรือ,ต้นกล,ต้นหน หรือลูกเรือล านั้นถูกปรับโดยกระท าความผิด
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐๐ เจ้าของแพไม้ทุกแพต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ค่าปรับต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ควบคุม
แพหรือคนประจ าการในแพนั้นถูกปรับโดยกระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐๑ ลักษณะโทษต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ท่านว่าไม่เกี่ยวข้องอย่างใด
กับความรับผิดชอบซึ่งจ าเลยจะพึงถูกปรับในคดีส่วนแพ่ง เพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมวดที่ ๑๐ 

ข้อบังคับทั่วไปส ำหรับเม่ือมีเหตุเรือโดนกัน 
                   

  
มาตรา ๓๐๒ ถ้ามีเหตุเรือโดนกันครั้งใด เป็นโดยความไม่ได้แกล้งหรือเป็นโดยเหตุใด ๆ ซึ่ง

เหลือความสามารถของมนุษย์จะป้องกันได้ก็ดี ท่านว่าอันตรายและความเสียหายที่ได้มีขึ้นแก่เรือล าใดมากน้อย
เท่าใดต้องเป็นพับกับเรือล านั้นเองทั้งสิ้น 

มาตรา ๓๐๓ ถ้ามีเหตุเรือโดนกันครั้งใด เป็นด้วยความผิดหรือความละเลย ท่านว่าอันตราย
และความเสียหายที่ได้มีข้ึนมากน้อยเท่าใด ให้ปรับเอาแก่เรือล าที่มีความผิดหรือมีความละเลยนั้น 

มาตรา ๓๐๔ ถ้าเรือท่ีโดนกันนั้น ต่างมีความผิดหรือความละเลยทั้งสองล า ท่านว่าไม่ต้องปรับ
ให้ฝ่ายใดใช้ค่าเสียหายอันตรายซึ่งได้มีแก่ล าใดหรือทั้งสองล าเว้นไว้แต่ถ้าพิจารณาได้ความปรากฏว่า มูลเหตุที่
โดนกันได้เกิดจากฝ่ายใดโดยมากฉะนั้น จึงให้ศาลซึ่งมีหน้าที่ตัดสินก าหนดจ านวนเงินที่ฝ่ายนั้นจะต้องใช้
ค่าเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง 

มาตรา ๓๐๕ เมื่อมีความผิดหรือความละเลยเกิดขึ้นอย่างใดอันเรือที่เกี่ยวข้องมีความผิด
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ท่านว่าเจ้าของหรือนายเรือทั้งสองล านั้นหรือล าใด แต่ล าเดียวต้องรับผิดชอบใช้ค่าอันตราย
หรือความเสียหายที่ได้มีขึ้นแก่สิ่งของที่บรรทุกในเรือหรือแก่บุคคล เพราะความผิดหรือความละเลยที่ได้กระท า
นั้น 
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ถ้าและการต้องใช้ค่าอันตรายหรือความเสียหายนั้นตกหนักแก่เรือที่ต้องคดีนั้นแต่ล าเดียว 
ท่านว่าเรือล านั้นย่อมมีอ านาจที่จะฟ้องร้องให้เรืออีกล าหนึ่งที่ต้องคดีด้วยกันช่วยใช้เงินที่ได้เสียไปแล้วนั้น       
กึ่งหนึ่ง 

ถ้าและทางพิจารณาตามกฎหมายได้ พิพากษาว่าความรับผิดชอบนั้นควรแบ่งกันเป็นอย่างอ่ืน
นอกจากท่ีว่ามาแล้วฉะนั้น ท่านว่าการที่จะต้องใช้เงินค่าอันตรายหรือความเสียหายต้องเป็นไปตามค าพิพากษา
นั้น 

มาตรา ๓๐๖ การร้องเอาค่าเสียหายนั้นท่านว่ากัปตันหรือนายเรือล าใดที่เกี่ยวในคดีย่อมมี
อ านาจเป็นโจทก์แทนบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นได ้

มาตรา ๓๐๗ ถ้าการที่เรือโดนกันเป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือเกิดบาดเจ็บแก่บุคคล ท่านว่า      
เงินค่าเสียหายที่ตัดสินให้เสียในส่วนนี้ต้องใช้ก่อนค่าเสียหายอย่างอ่ืน ๆ 

มาตรา ๓๐๘ ค าร้องเอาค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เนื่องจากเหตุเรือโดนกันนั้น ท่านว่าต้องยื่น
ภายในหกเดือนนับจากวันที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นโจทก์ได้ทราบเหตุอันนั้น 

มาตรา ๓๐๙ เมื่อได้มีค าฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากเหตุเรือโดนกันยื่นต่อศาล ถ้าผู้ใดที่
เกี่ยวในคดีร้องขอขึ้น ท่านว่าผู้พิพากษาที่มีหน้าที่มีอ านาจที่จะออกค าสั่งให้มีการอายัตแก่เรือล าเดียวหรือ  
หลายล า อันต้องหาว่าเป็นต้นเหตุในการที่เรือโดนกันนั้นได้ 

มาตรา ๓๑๐ (๑)๑๔๗ ถ้ามีความผิดอย่างใดต่อกฎข้อบังคับส าหรับป้องกันเหตุเรือโดนกัน
เกิดขึ้นเพราะความละเมิดของนายเรือ ผู้ที่ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือผู้ใด อันเป็นละเมิดที่กระท าด้วยความจง
ใจ    นายเรือ ผู้ที่ควบคุมเรือ หรือเจ้าของเรือผู้นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(๒) ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่บุคคล หรือทรัพย์สมบัติเพราะเหตุเรือล าใดไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ในกฎข้อบังคับส าหรับป้องกันเหตุเรือโดนกันท่านว่าให้ถือว่าความเสียหายอันนั้น
เท่ากับได้มีขึ้นจากความละเมิดอันจงใจของผู้ควบคุมการอยู่บนดาดฟ้าเรือล านั้นในขณะที่เกิดเหตุ เว้นไว้แต่ถ้า
พิสูจน์ให้ศาลเห็นเป็นที่พอใจว่ามีเหตุอันจ าเป็นในขณะนั้นที่จะต้องประพฤติให้ผิดไปจากกฎข้อบังคับที่ว่า
มาแล้ว 

(๓) ในคดีเรื่องเรือโดนกัน ถ้าปรากฏขึ้นต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีนั้นว่าได้มีความละเมิดเกิดขึ้น
ต่อข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดแห่งกฎข้อบังคับส าหรับป้องกันเหตุเรือโดนกัน ท่านให้ถือว่าความผิดที่เป็นมูลแห่งคดี
นั้นตกอยู่กับเรือล าที่ได้มีความละเมิดอันนั้น เว้นไว้แต่ถ้าพิสูจน์ให้ศาลเห็นเป็นที่พอใจว่าได้มีเหตุอันจ าเป็นที่
จะต้องประพฤติให้ผิดไปจากกฎข้อบังคับที่ว่ามาแล้ว 

มาตรา ๓๑๑ เมื่อเจ้าของเรือหรือนายเรือล าใดต้องการกฎข้อบังคับส าหรับป้องกันเหตุเรือ  
โดนกัน ก็ให้เจ้าท่าจ่ายให้ตามความประสงค์ 

                                                           
๑๔๗ มาตรา ๓๑๐ (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๓๑๒ เมื่อเกิดเหตุเรือสองล าโดนกันขึ้นเวลาใด นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือทั้งสองฝ่าย 
เมื่อเห็นว่าจะกระท าได้เพียงใดโดยไม่เป็นที่น่ากลัวอันตรายจะมีขึ้นแก่เรือ หรือลูกเรือ หรือคนโดยสาร (ที่หาก
จะมี) ในเรือของตน ท่านว่าเป็นหน้าที่ของนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือควรจะกระท าดังต่อไปนี้ คือ 

(ก) ต้องช่วยเหลือตามความสามารถท่ีจะกระท าได้เพียงใด แก่เรืออีกล าหนึ่งที่โดนกัน และแก่
นายเรือ, ลูกเรือและคนโดยสาร (ถ้าหากมี) ของเรือล านั้น เพ่ือป้องกันให้พ้นจากอันตรายที่จะพึงเกิดจากเหตุที่
เรือโดนกันนั้นและต้องรอเรืออยู่ใกล้กับเรือล านั้น จนกว่าจะเป็นที่แน่ใจว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลืออีกต่อไป 

(ข) ต้องแจ้งชื่อเรือ ชื่อเมืองท่าที่เป็นส านักนี้ของเรือของตน และมาจากเมืองท่าใด จะไป 
เมืองท่าใด แก่นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรืออีกล าหนึ่งที่โดนกันนั้นให้ทราบ 

ถ้านายเรือ หรือผู้ที่ควบคุมเรือล าใด ละเลยไม่กระท าตามข้อปฏิบัติที่ว่าไว้ในมาตรานี้ และไม่มี
เหตุอันสมควรที่จะแก้ตัวได้ว่าเป็นด้วยเหตุใด ท่านว่าถ้าไม่มีสักขีพยานแน่นอนว่าเป็นอย่างอ่ืน ต้องถือว่าเหตุ
เรือโดนกันนั้นได้เกิดข้ึนเพราะความประพฤติผิด หรือความละเลย หรือความประพฤติละเมิดฉะนั้น 

นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรานี้โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้เจ้าท่ามีอ านาจสั่งงดใช้ประกาศนียบัตรส าหรับท าการในหน้าที่เช่นนั้น มีก าหนดไม่เกินสองปี หรือสั่ง
หา้มใช้ประกาศนียบัตรนั้นตลอดไปก็ได้๑๔๘ 

พระราชบัญญัติตราไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เป็นวันที่ ๙๗๙ ใน
รัชกาลปัจจุบันนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๔๘ มาตรา ๓๑๒ วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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แบบท่ี ๑ 
แบบค ำถำมซึ่งนำยเรือต้องชี้แจงในเวลำที่เรือเข้ำมำถึง 

                   
  
(๑) วันที่เรือมาถึง.................................................................... 
(๒) ชื่อเรือ..............................................................................  
(๓) ธงชาติของเรือ...................................................................  
(๔) ประเภทของเรือ................................................................. 
(๕) เรือขนาดกี่ตัน....................................................................  
(๖) ชื่อนายเรือ.........................................................................  
(๗) เรือมาขึ้นแก่ผู้ใด...............................................................  
(๘) เรือมาจากไหน...................................................................  
(๙) ได้ออกเรือจากนั่นเมื่อวันใด................................................  
(๑๐) ประเภทสินค้าท่ีบรรทุกมาในเรือ......................................... 
(๑๑) มียาฝิ่นบรรทุกมาเท่าไร.....................................................  
(๑๒) มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์มาเท่าไร...................................... 
(๑๓) มีเครื่องอาวุธอย่างไรเท่าไร............................................... 
(๑๔) มีเครื่องกระสุนปืนและเครื่องระเบิดอย่างไรเท่าไร................ 
(๑๕) มีโรคร้ายที่ติดกันได้หรือไม่...............................................  
(๑๖) ได้มีคนตายในเรือหรือไม่............................................... ... 
(๑๗) จ านวนคนประจ าเรือ........................................................  
(๑๘) จ านวนคนโดยสารชั้นมีห้องให้พัก...................................... 
(๑๙) จ านวนคนโดยสาร ที่อาศัยพักบนดาดฟ้า............................. 
(๒๐) จดหมายเหตุ................................................................... 
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แบบท่ี ๒ 
พิกัดค่ำจ้ำงน ำร่อง๑๔๙ 

                   
  

(ยกเลิก) 
 

แบบท่ี ๓ 
พิกัดค่ำธรรมเนียมประภำคำรและโคมไฟ๑๕๐ 

                   
  

(ยกเลิก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
๑๔๙ พิกัดค่าจ้างน าร่องตามแบบที ่๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม  
พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒) 
๑๕๐ พิกัดค่าธรรมเนียมประภาคารและโคมไฟแบบที่ ๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ าไทย แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
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ประกำศแก้ไขพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖๑๕๑ 

ประกำศเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตรำค่ำธรรมเนียมประภำคำรและโคมไฟ ลงวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๔๑๕๒ 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักรำช ๒๔๗๖๑๕๓ 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักรำช ๒๔๗๗๑๕๔ 

มาตรา ๔ เรือเดินสมุทรบรรทุกนักท่องเที่ยวรอบโลกชั่วครั้งคราว ให้เก็บค่าธรรมเนียม
ประภาคาร ทุ่นหมายร่องน้ าและโคมไฟ กึ่งอัตราปกติ 

มาตรา ๕๑๕๕ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตส าหรับเรือกลไฟและเรือยนต์รับจ้างบรรทุกคน
โดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือนั้น ถ้าเป็นเรือเดินประจ าทาง เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้แต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าการ
จดทะเบียนมีอ านาจที่จะ 

(๑) ก าหนดข้อห้ามและเง่ือนไขเกี่ยวกับเขตหรือทางที่จะใช้เรือนั้นเดิน 
(๒) ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน ขนาด ชนิดและก าลังเครื่องจักรของเรือที่จะใช้เดินจาก

ต าบลหนึ่งถึงต าบลหนึ่งตลอดจนถึงการสับเปลี่ยนเรือใช้แทนกันชั่วคราวด้วย 
(๓) ก าหนดท่าเรือต้นทางและปลายทาง 
(๔) สั่งงดอนุญาตเรือล าใด ๆ หรือของเจ้าของใด ๆ มิให้เดินประจ าทางที่เห็นว่ามีเรืออ่ืนเดิน

อยู่เพียงพอแล้ว หรือเมื่อเห็นว่าถ้าให้อนุญาตจะมีการแข่งขันกันจนจะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียความ
ปลอดภัยของประชาชน 

(๕) ตั้งคณะกรรมการขึ้นโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็น      
ครั้งคราว เพ่ือก าหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าจูงเรือ ค่าบริการอ่ืน จ านวนเรือที่จะใช้เดิน เวลา
ออกเรือ และเวลาเรือถึงท่าเรือปลายทาง คณะกรรมการนั้นให้รวมทั้งเจ้าของเรือหรือผู้แทนด้วย 

ถ้าไม่ใช่เรือเดินประจ าทาง เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้แต่งตั้งขึ้น มีอ านาจที่จะห้ามหรือ
จ ากัดมิให้เดินเรือรับจ้างในเขตใด ๆ ในเมื่อเห็นว่าการเดินเรือรับจ้างในเขตนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 

มาตรา ๖ เรือกลไฟ และเรือยนต์ที่ท าการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือเป็น
การประจ าทางที่ยังมิได้แจ้งความจ านงว่าจะน าเรือไปเดินจากต าบลใด ถึงต าบลใดนั้น ให้น าใบอนุญาตส าหรับ
เรือมาขอแก้ไขเสียให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสี่เดือน นับตั้งแต่วันประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้เป็น
ต้นไป การแก้ทะเบียนเช่นว่ามานี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

                                                           
๑๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๐/-/หน้า ๓๐๐/๒๑ กันยายน ๒๔๕๖ 
๑๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๘/-/หน้า ๕๕๗/๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๔ 
๑๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๐/-/หน้า ๘๔๒/๑๔ มกราคม ๒๔๗๖ 
๑๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๑/-/หน้า๘๐๗/๒๘ ตุลาคม ๒๔๗๗ 
๑๕๕ มาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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มาตรา ๗๑๕๖ เรือกลไฟและเรือยนต์ที่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือล าใด ฝ่า
ฝืนเงื่อนไขที่ได้ก าหนดขึ้นตามมาตรา ๕ เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานมีอ านาจที่จะสั่งงดการเดินเรือของเรือนั้น ๆ 
เสียชั่วคราว หรือจะสั่งยึดใบอนุญาตส าหรับเรือนั้นไว้มีก าหนดไม่เกินหกเดือนก็ได้ 

เจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือที่ถูกสั่งงดการเดินเรือหรือถูกยึดใบอนุญาต ตามวรรค
หนึ่ง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง ค าชี้ขาด
ของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่ในระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชี้ขาด ค าสั่งงดหรือยึดนั้นมีผลบังคับได้ 

เรือใดที่ถูกสั่งงดการเดินเรือ หรือถูกยึดใบอนุญาตแล้วยังขืนเดิน หรือเรือใดกระท าการรับจ้าง
บรรทุกคนโดยสาร หรือสินค้าหรือจูงเรือเป็นการประจ าทางโดยมิได้รับใบอนุญาต นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือ 
หรือเจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท๑๕๗ 

มาตรา ๑๒ บรรดาธงสัญญาณที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยยังมิได้บังคับไว้นั้น 
ให้บรรดาเรือกลไฟที่เข้ามาในเขตท่าแห่งน่านน้ าไทยปฏิบัติตามประมวลสัญญาณสากลที่ใช้อยู่จงทุกประการ 

มาตรา ๑๓๑๕๘ บรรดาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยที่มีโทษปรับ
สถานเดียวไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ให้เจ้าท่ามีอ านาจเปรียบเทียบผู้ต้องหาได้เมื่อผู้เสียหายยินยอมและผู้ต้องหาได้
ช าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบของเจ้าท่าแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการมีอ านาจหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม และให้มีอ านาจตั้ง
เจ้าพนักงาน ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม หรือกิจการอ่ืน เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

เจ้าพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรานี้ ให้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวี*และการตั้งเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย และให้ระบุให้ชัดเจนว่า   
ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นมีอ านาจปฏิบัติหน้าที่เพียงใด 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักรำช ๒๔๗๗ (ฉบับท่ี ๒)๑๕๙ 

มาตรา ๔ การน าร่องนั้น ให้อยู่ในอ านาจและความควบคุมของรัฐบาลให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ที่กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*สังกัดเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ และเพ่ือการนั้น ให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

๑) ก าหนดคุณสมบัติผู้น าร่องและผู้ฝึกการน าร่องก าหนดชั้นความรู้ผู้น าร่อง วิธีการที่จะสอบ
ความรู้และออกใบอนุญาตแก่ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้น าร่อง 

                                                           
๑๕๖ มาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๕๗ มาตรา ๗ วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๕๘ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒/-/หน้า ๑๒๑/๒๘ เมษายน ๒๔๗๘ 
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๒) ก าหนดหน้าที่และมรรยาทของผู้น าร่อง 
๓) ก าหนดจ านวนผู้น าร่องที่จะอนุญาตให้ท าการน าร่องและจ านวนผู้ฝึกการน าร่องประจ าท่า 

หรือน่านน้ าแห่งใดแห่งหนึ่ง 
๔) ก าหนดค่าธรรมเนียมสอบไล่ผู้น าร่อง 
๕) ก าหนดวิธีการเก็บ และแบ่งเงินผลประโยชน์ที่ได้มาเนื่องในการน าร่อง เป็นต้นว่าจะแบ่ง

ให้แก่ผู้น าร่องและผู้ฝึกการน าร่องเท่าใด แบ่งเป็นเงินส ารองหรือเงินทุนตั้งไว้เพ่ือการใด และเก็บไว้ ณ ที่ใด
เท่าใด 

๖) ก าหนดเขตท่าหรือน่านน้ าใด ๆ ให้มีการน าร่อง โดยใช้ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล หรือของ
เทศบาล หรือหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกชน ท าการน าร่องตลอดถึงวางข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวด้วยการนั้น 

๗) ก าหนดเขตท่าหรือน่านน้ าใด ๆ ซึ่งบังคับให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดยมีผู้น าร่อง ตลอดถึง
วางข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวด้วยขนาดและชนิดของเรือที่ยกเว้นไม่ต้องบังคับใช้ผู้น าร่อง การเพ่ิมหรือลดหย่อน
ค่าจ้างน าร่องแก่เรือบางประเภท 

๘) ก าหนด ขนาดเรือ ที่จะต้องเสียค่าจ้างน าร่อง และพิกัดค่าจ้างน าร่อง 
๙) ก าหนดการลงทัณฑ์และจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทัณฑ์แก่ผู้น าร่อง เมื่อผู้น า

ร่องกระท าผิดกฎข้อบังคับ ซึ่งว่าด้วยหน้าที่และมรรยาทของผู้น าร่อง 
ทัณฑ์ท่ีจะลงได้นั้นมี ๒ สถาน คือ 
ก. ต าหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 
ข. ปรับเป็นเงินไม่เกินร้อยบาทหรือลดชั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือน แล้วแต่กรณี 
๑๐) ก าหนดแบบบัญชีและรายงานส าหรับให้ผู้น าร่องหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือเทศบาล

ที่ท าการน าร่อง ท ายื่นต่อกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๕ เมื่อได้ประกาศกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าหรือน่านน้ าใด ๆ บังคับให้เป็นเขตที่ต้อง
เดินเรือโดยมีผู้น าร่องเรือกลไฟและเรือเดินทะเลที่เคลื่อนเดิน หรือเข้าออกในเขตท่าหรือน่านน้ านั้น ๆ ให้มีการ
น าร่องเว้นแต่จะมีกฎกระทรวงก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนตามมาตรา ๔ 

มาตรา ๖ บุคคลใดจะรวมแรงรวมทุนกันตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอันมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะหา
ประโยชน์ในทางรับจ้างน าร่องจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่กรมการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวี*สังกัดเสียก่อน จึงจะตั้งได้ 

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*สังกัดตั้ง
เจ้าหน้าที่ขึ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้สอดส่องกิจการและมรรยาทของผู้น าร่อง หรือของห้ างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่ตั้งขึ้นเพ่ือท าการน าร่อง หรือของเทศบาลเฉพาะที่เก่ียวกับการน าร่อง 

มาตรา ๘ เจ้าหน้าที่ซึ่งตั้งขึ้นตามความในมาตรา ๗ นั้น ให้อยู่ในบังคับบัญชาของกรมการ
ขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*และมีอ านาจ 
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๑) เข้าไปในสถานที่และตรวจดูสมุดบัญชีสรรพเอกสารและวัตถุเครื่องใช้ที่เกี่ยวหรือใช้ในการ
น าร่องได้ในเวลาท างานทุกเม่ือ 

๒) เรียกผู้น าร่อง หรือลูกจ้างของผู้น าร่องหรือเจ้าหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือ
เทศบาลที่ท าการน าร่องมาสอบถามถึงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการน าร่อง หรือถึงความประพฤติความเป็นไป
ของผู้น าร่อง หรือของบุคคลนั้น ๆ เพียงเท่าที่เก่ียวกับกิจการน าร่อง 

๓) สั่งให้ผู้น าร่องคนใดไปให้แพทย์ทหารเรือ หรือแพทย์สาธารณสุขตรวจร่างกาย หรือตรวจ
สายตาเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๙ ถ้าเจ้าพนักงานผู้สอดส่องกิจการและมรรยาทของผู้น าร่องตรวจเห็นเรือหรือวัตถุ
เครื่องใช้ใด ๆ ที่ใช้ในการน าร่องช ารุดบุบสลาย ไม่เป็นที่ปลอดภัยที่จะใช้ในการน าร่อง ให้มีอ านาจสั่งเจ้าของ
จัดการซ่อมแซม ในระหว่างที่ยังซ่อมแซมไม่เสร็จ ห้ามมิให้น าเรือ หรือวัตถุเครื่องใช้นั้น ๆ มาใช้ในการน าร่อง 

มาตรา ๑๐ เมื่อปรากฏขึ้นว่าผู้น าร่องคนใดมีโรคภัยร่างกายไม่สมประกอบไม่สมควรให้ท าการ
เป็นผู้น าร่องต่อไปก็ดี หรือท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือท าผิดกฎข้อบังคับซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ ถึงแม้ว่าผู้น าร่องนั้นจะได้รับโทษอย่างอ่ืนแล้วก็ดี กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*มีอ านาจที่จะสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตของผู้น าร่องนั้น หรือลดชั้นใบอนุญาตเสียหรือจะสั่งให้ยึดใบอนุญาตไว้เป็นเวลาไม่เกินสองปี
แล้วแต่จะเห็นสมควร 

ถ้าผู้นั้นไม่พอใจค าสั่งของกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* ให้มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ไปยัง
รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง ค าชี้ขาดของรัฐมนตรีนั้นเป็นที่สุด แต่ในระหว่างที่
รัฐมนตรียังมิได้ชี้ขาด ค าสั่งของกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*มีผลบังคับได้ 

มาตรา ๑๑ ความผิดหรือละเมิดที่ผู้น าร่องได้กระท านั้นไม่เป็นข้อแก้ตัวของเจ้าของเรือ หรือ
นายเรือในอันที่จะท าให้ตนพ้นความรับผิดตามกฎหมาย ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนเนื่องในการเดินเรือ 

วรรคสอง(ยกเลิก)๑๖๐ 

มาตรา ๑๒ บุคคลผู้รับผิดในการช าระเงินค่าจ้างน าร่องตามพิกัด ได้แก่ 
๑. เจ้าของหรือนายเรือ หรือ 
๒. ตัวแทนเจ้าของเรือในขณะที่มีการน าร่อง 
ในกรณีค้างช าระเงินค่าจ้างน าร่อง เจ้าท่าจะกักเรือ หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกใบปล่อย

เรือจะยึดใบปล่อยเรือไว้ก่อน จนกว่าจะได้ช าระเงินค่าจ้างน าร่องกันเสร็จแล้ว หรือมีค้ าประกันมาให้จนเป็นที่
พอใจก็ได้ ถ้ามีคดีฟ้องเรียกค่าจ้างน าร่อง ศาลมีอ านาจที่จะสั่งให้ยึดเรือหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ส าหรับเรือตามบท
แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งไว้จนกว่าจะได้ช าระเงินค่าจ้าง 

มาตรา ๑๓๑๖๑ ผู้น าร่องคนใดท าการน าร่องนอกเหนือใบอนุญาตหรือโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ท าการน าร่องในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกเรียกคืน ถูกงดใช้หรือถูกยึด หรือไม่ยอมไปท าการน าร่องเรือล าใดล า

                                                           
๑๖๐ มาตรา ๑๑ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉะบับที ่๕) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
๑๖๑ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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หนึ่งที่ได้ให้สัญญาณขอให้ตนไปท าการน าร่องโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควรหรือละทิ้งการน าร่องไปกลางคันจาก
เรือล าใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยนายเรือไม่ยินยอมหรือน าเรือหรือวัตถุเครื่องใช้ในการน าร่องที่เจ้า
พนักงานสั่งให้ซ่อมแซมตามมาตรา ๙ มาใช้ก่อนซ่อมแซมเสร็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๑๔ นายเรือคนใดใช้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ท าการน าร่องนอกเหนือ 
ใบอนุญาตเป็นผู้น าร่อง หรือใช้ผู้ที่ถูกเรียกใบอนุญาตคืน หรือผู้ที่ใบอนุญาตถูกงดใช้หรือถูกยึดให้เป็นผู้น าร่อง
เรือของตน หรือนายเรือคนใดเดินเรือในเขตท่าที่บังคับให้มีการน าร่องโดยไม่ใช้ผู้น าร่อง นายเรือผู้นั้นมีความผิด
ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินสองเท่าจ านวนค่าจ้างน าร่องตามพิกัดที่ตั้งไว้ส าหรับเรือล านั้น 

แต่ถ้าในขณะที่กระท าการนั้น มีการจ าเป็นโดยในขณะนั้นไม่มีผู้น าร่องที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง
มาขอร้อง หรือให้สัญญาณขอเป็นผู้น าร่องก็ดี หรือเรืออยู่ในความอันตรายหรือความล าบากที่นายเรือต้ อง
แสวงหาความช่วยเหลืออย่างดีตามท่ีจะหาได้ในระหว่างนั้นก็ดี นายเรือและผู้ที่ท าการน าร่องไม่มีความผิด 

มาตรา ๑๕ ผู้น าร่องคนใดเรียกเงินค่าน าร่องเกินกว่าพิกัดที่ตั้งไว้ มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าห้าสิบบาท ถ้าได้รับเงินมาด้วยแล้ว ให้คืนเงินจ านวนที่เรียกเกินมานั้นให้แก่นายเรือหรือ
เจ้าของเรือนั้นด้วย 

มาตรา ๑๖๑๖๒ ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้น าร่อง แสดงตนว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้น าร่อง
ได้ โดยเอาใบอนุญาตของผู้อ่ืนออกแสดง หรือโดยใช้เครื่องหมายสัญญาณใด ๆ ส าหรับใช้ในการน าร่องเพ่ือขอ
ท าการน าร่อง หรือผู้ใดจัดหาใบอนุญาตหรือเครื่องหมายสัญญาณให้ผู้อ่ืนใช้เพ่ือกระท าการดังกล่าว ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๗ ขณะที่ผู้น าร่องอยู่ในเรือล าใด ถ้าไม่มีเจ้าพนักงานศุลกากรอยู่ในเรือล านั้นด้วยให้
ผู้น าร่องผู้นั้น ท าการเป็นเจ้าพนักงานศุลกากรในเหตุที่จะมีการกระท าผิดพระราชบัญญัติศุลกากรเกิดข้ึน 
ถ้าปรากฏว่าได้มีการที่จะขนถ่ายสินค้าใด ๆ ออกจากเรือหรือบรรทุกข้ึนเรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้น าร่อง
บอกกล่าวแก่นายเรือถึงการกระท าผิดเช่นนั้น เมื่อได้บอกกล่าวแล้ว นายเรือผู้นั้นยังพยายามกระท าฝ่าฝืน ผู้น า
ร่องมีอ านาจกักเรือนั้นไว้รอค าสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจต่อไป 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักรำช ๒๔๗๗ (ฉบับท่ี ๓)๑๖๓ 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักรำช ๒๔๗๙๑๖๔ 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักรำช ๒๔๘๑๑๖๕ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ”๑๖๖ หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ าทุกชนิดไม่ว่าจะใช้เพ่ือบรรทุก ล าเลียง ลาก จูง 

ดัน ยก ขุด หรือลอก รวมทั้งยานพาหนะอย่างอ่ืนที่สามารถใช้ในน้ าได้ท านองเดียวกัน 

                                                           
๑๖๒ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒/-/หน้า ๑๓๑/๒๘ เมษายน ๒๔๗๘ 
๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๓/-/หน้า ๗๑๙/๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ 
๑๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖/-/หน้า ๒๗๒/๑๐ เมษายน ๒๔๘๒ 
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“เรือกล” หมายความถึงเรือท่ีเดินด้วยก าลังเครื่องจักรกล จะใช้ก าลังอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๕ นอกจากจะมีความตกลงกับต่างประเทศเป็นอย่างอ่ืน เรือที่ใช้ในน่านน้ าไทยต้องรับ
ใบอนุญาตใช้เรือ เว้นแต่ 

๑. เรือของราชนาวีไทย 
๒. เรือของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งเข้ามาในน่านน้ าไทยชั่วครั้งคราว 
๓. เรือต่างประเทศซึ่งเข้ามาในน่านน้ าไทยชั่วครั้งคราวและใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ 
๔. เรือท่ีมิใช่เรือกลขนาดต่ ากว่ายี่สิบห้าหาบ 
๕. เรือซึ่งต้องมีประจ าเรือใหญ่ตามกฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือ 

มาตรา ๖๑๖๗ การรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๔๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

มาตรา ๗ ใบอนุญาตใช้เรือทุกชนิดให้มีอายุใช้ได้ฉบับหนึ่งไม่เกินสิบสองเดือน นับแต่วันออก
ใบอนุญาตส่วนวันสิ้นอายุของใบอนุญาตให้ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 

มาตรา ๘ ถ้านายทะเบียนเรือประจ าท้องที่หรือนายทะเบียนเรือ ซึ่งกรมการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวี*ส่งไปท าการออกใบอนุญาตใช้เรือตามท้องที่ประจ าปี พิจารณาเห็นว่าเรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็ก
ล าใดใช้ได้ไม่เกินหกเดือน ก็อาจผ่อนผันให้เจ้าของเรือรับใบอนุญาตใช้เรือแต่เพียงชั่วระยะเวลาไม่เกินหกเดือน
ได้ในเมื่อเจ้าของเรือร้องขอ ใบอนุญาตชนิดนี้ให้มีอายุใช้ได้ไม่เกินหกเดือน โดยเรียกค่าธรรมเนียมออก
ใบอนุญาตเพียงก่ึงอัตราปกต ิ

มาตรา ๙๑๖๘ ผู้ใดใช้เรือที่มิได้รับใบอนุญาตใช้เรือ หรือใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว 
หรือใช้เรือผิดไปจากเขตหรือต าบลการเดินเรือที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท และเจ้าท่าจะสั่งยึดใบอนุญาตใช้เรือมีก าหนดไม่เกินหกเดือนด้วยก็ได้ 

เจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือที่ถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งค าชี้ขาดของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่
ในระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชี้ขาด ค าสั่งนั้นมีผลบังคับได้ 

เรือใดถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือแล้วยังขืนเดินหรือกระท าการ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือ 
เจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๑๐๑๖๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมอันเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 

                                                                                                                                                                                     
๑๖๖ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “เรือ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๕๐ ลงวนัที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๑๖๗ มาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๖๘ ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๖๙ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

บทบัญญัติเฉพำะกำล 
                   

  
มาตรา ๑๑ เรือซึ่งจะต้องรับใบอนุญาตก่อนใช้พระราชบัญญัตินี้ที่ ได้ใช้อยู่โดยมิได้รับ

ใบอนุญาตก็ดี หรือที่ใบอนุญาตได้สิ้นอายุเสียแล้วก็ดี ถ้าเจ้าของมาขอรับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาต
เสียก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ แล้ว จะไม่ต้องรับโทษส าหรับการที่ได้ใช้เรือโดยมิได้รับใบอนุญาตหรือ
โดยมิได้ต่ออายุใบอนุญาตมาแล้วนั้น 

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่ำด้วยนำมประเทศ พุทธศักรำช ๒๔๘๒๑๗๐ 

มาตรา ๓ นามประเทศนี้ให้เรียกว่า ประเทศไทย และบทแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนใด 
ซึ่งใช้ค าว่า สยาม ให้ใช้ค าว่า ไทย แทน 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับท่ี ๗) พุทธศักรำช ๒๔๘๓๑๗๑ 

มาตรา ๓๑๗๒ ค่าธรรมเนียมตรวจเรือซึ่งจะต้องเสียตามมาตรา ๑๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นั้นเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นสมควรผ่อนผันลด
อัตราก็ดี หรือจะงดเว้นไม่เก็บก็ดี ส าหรับเรือชนิดใด เพ่ือใช้ในท้องที่ใด เป็นก าหนดเวลาเท่าใด ก็ให้ท าได้โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมำยเหตุ :- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๓ นี้ มีหลักการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้รัฐมนตรีผู้มี
หน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ พิจารณาผ่อนผันลดอัตราค่าธรรมเนียมลงหรืองดเว้นไม่เก็บส าหรับเรือ
ชนิดใด เพื่อใช้ในท้องที่ใด เป็นก าหนดเวลาเท่าใดได้ 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๐๑๗๓ 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๙๓๑๗๔ 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐๑๗๕ 

                                                           
๑๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖/-/หน้า ๙๘๐/๖ ตุลาคม ๒๔๘๒ 
๑๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๗/-/หน้า ๔๔๐/๑ ตุลาคม ๒๔๘๓ 
๑๗๒ มาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที ่๓/หน้า ๖๗/๑๔ มกราคม ๒๔๙๐ 
๑๗๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๗/ตอนที ่๕๘/หน้า ๙๗๐/๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๓ 
๑๗๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที ่๓๐/หน้า ๑๕๘/๔ เมษายน ๒๕๑๐ 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน้ าไทยในส่วนที่เกี่ยวกับ ทางเดินเรือ เขตท่าเรือ เขตจอดเรือ ค่าปรับและค่าธรรมเนียมที่ใช้อยู่ไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าว 

ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๑๕๑๗๖ 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐๑๗๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรให้เจ้าท่ามีอ านาจ
ประกาศก าหนดเส้นทางเดินเรือและควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพฯ และในแม่น้ าล าคลองเป็นการ
เฉพาะคราวได้ ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพฯ และในแม่น้ าล าคลอง อีกทั้งอัตรา
โทษที่จะลงแก่ผู้ฝ่าฝืนที่มีอยู่เดิมในหมวดที่ ๔ ของภาคท่ี ๑ ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไข
ปรับปรุงอัตราโทษดังกล่าวเสียใหม่ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๘ 

มาตรา ๔ ให้น ามาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่เรือไทย เรือต่างประเทศ หรือสิ่งอ่ืนใดที่จมลงหรือ
อยู่ในสภาพที่อาจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือในน่านน้ าไทยอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันกฎหมายให้อ านาจเจ้าท่าหรือ
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ท าการขจัดสิ่งกีดขวางได้เฉพาะการเดินเรือในเขตท่า หรือในแม่น้ าที่เรือเดินได้ต าบลใด ๆ 
เท่านั้น ดังนั้น เมื่อมีเรือหรือสิ่งอ่ืนใดจมลงหรืออาจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือนอกเขตท่าและไม่ใช่ในแม่น้ าที่
เรือเดินได้ เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จึงไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะท าการขจัดสิ่งกีดขวางนั้น
ได้ทันท่วงที อันจะเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและการค้าทางทะเลของประเทศ จ าเป็นต้องให้
อ านาจแก่เจ้าท่าและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ท าการขจัดสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ตามควรแก่กรณี และให้มีอ านาจ
ขายอดตลาดเรือหรือสิ่งอ่ืนใดและทรัพย์สินที่อยู่ในเรือหรือสิ่งอ่ืนใดที่จมลงหรืออาจเป็นอันตรายได้ รวมทั้งให้มี
การขจัดหรือป้องกันสิ่งซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นได้ด้วย จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

 

 

 

 

                                                           
๑๗๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที ่๑๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑/๑๙ มกราคม ๒๕๑๕ 
๑๗๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที ่๘๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗/๑๙ กันยายน ๒๕๒๐ 
๑๗๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที ่๒๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑/๑ มีนาคม ๒๕๒๒ 
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พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๗๙ 

มาตรา ๒๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง กฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือ ข้อบังคับหรือ
ประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น ากฎกระทรวงกฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือ ข้อบังคับหรือประกาศที่ใช้
อยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยก าลังด าเนินการเพื่อเข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ.  ๑๙๖๐ แต่กฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่านน้ าไทยยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว ประกอบกับ
บทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย เพ่ืออนุวัตการให้เป็นไป
ตามอนุสัญญาดังกล่าวข้างต้นและเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๘๐ 

มาตรา ๖๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๖ หรือผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ดังกล่าวแล้วปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดไม่
เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าได้แจ้งให้เจ้าท่าทราบภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและช าระค่าตอบแทนตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๑๗ ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับแล้วให้พ้นจากความผิด แต่ในกรณีท่ีอาคารหรือสิ่งอ่ืน
ใดดังกล่าวมีลักษณะหรือสภาพเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรืออาจท าให้ทางน้ าเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าท่ามีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้ น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้และให้น ามาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้คิดตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูก
สร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ าล าน้ าได้ใช้อาคารหรือสิ่งล่วงล้ าล าน้ านั้นประกอบธุรกิจ สมควรแก้ไขอัตราโทษให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นและก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวต้องช าระค่าตอบแทนเป็นรายปีตามวิธีการและอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยได้พัฒนาไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้นเป็นผลให้
มีการน าเคมีภัณฑ์และสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้เข้ามาในประเทศเป็นจ านวนมากกว่าที่
เป็นมาในอดีต หากไม่มีการควบคุมการน าเข้ามาโดยทางเรือให้เหมาะสมแล้ว อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
กว้างขวางแก่บุคคล สัตว์ สิ่งของ และสิ่งแวดล้อม สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของกรมการ
ขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*ในการควบคุมการขนส่งสิ่งของที่อาจท าให้เกิดอันตรายได้ และเนื่องจากอัตรา

                                                           
๑๗๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที ่๘๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ 
๑๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๔/หน้า ๑๖/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 



- ๓๐๔ - 
 

โทษส าหรับผู้กระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยยังไม่เหมาะสม  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๐๑๘๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการประกาศพระบรมราช
โองการก าหนดเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า
ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพ่ือขยายอ านาจบังคับการตามกฎหมายดังกล่าวบางประการไปใช้ในบริเวณ
น่านน้ าดังกล่าวด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๑๖ ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ให้แก้ไขค า
ว่า “กรมเจ้าท่า” เป็น “กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี” และค าว่า “อธิบดีกรมเจ้าท่า” เป็น “อธิบดี
กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี” 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการ
โอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจ
หน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารง
ต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

 

 

 
                                                           
๑๘๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๗๒ ก/หน้า ๑๘/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 



- ๓๐๕ - 
 

พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๘๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า
ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งมี
ผู้ประกอบการและประชาชนบุกรุกแม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบ ทะเลภายใน และทะเลอาณาเขตเพ่ิมมากยิ่งขึ้น
อันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายทางน้ า หรือท าให้ทางน้ าได้รับความเสียหายจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ 
หรือเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลกระทบต่อการเดินเรือ ดังนั้น เพ่ือให้มีการก าหนดเขตควบคุมการเดินเรือ และให้
อ านาจเจ้าท่าในการก าหนดเขตห้ามจอดเรือหรือแพ รวมทั้งให้กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีมีอ านาจ
ปักหลักเขตควบคุมทางน้ าที่ชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                           
๑๘๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๑ ก/หน้า ๑/๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ 



- ๓๐๖ - 
 

ค ำสั่งกรมกำรขนส่งทำงน้ ำและพำณิชยนำวี 

ที่ ๓๒๐/๒๕๔๗ 

เรื่อง  มอบอ ำนำจ “เจ้ำท่ำ” ตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 ตามที่มีค าสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๔ เรื่อง  มอบหมายอ านาจ     

“เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยไปแล้ว นั้น 

 เพ่ือให้การด าเนินการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นไปด้วยความ

ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกค าสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๔ และให้

ใช้ค าสั่ง ดังต่อไปนี้แทน 

 อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีในฐานะ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน

น่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

 ๑. มาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 

 ๒.  มาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ เว้นแต่ในส่วน

ที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตราดังกล่าว ซึ่งกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีสงวนไว้โดยจะเป็น

ผู้อนุญาตเอง 

 ๓.  มอบหมายให้มีอ านาจแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กรณีมีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการ

เดินเรือในน่านน้ าไทย ซึ่งจะต้องถูกลงโทษตามมาตรา ดังนี้ 

  ๓.๑  มาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕  

  ๓.๒  มาตรา ๑๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยพระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ๓.๓  มาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ๓.๔  มาตรา ๒๐๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 ๔.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตามมาตรา ๑๓ 

แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยแก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช ๒๔๗๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป๑ 

 

 

สั่ง  ณ  วันที ่ ๘  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

วันชัย  ศำรทูลทัต 

อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงน้ ำและพำณิชยนำวี 

 

                                                           
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๐๒ง/๑๕๗/๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ 
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ค ำสั่งกรมกำรขนส่งทำงน้ ำและพำณิชยนำวี 

ที่ ๔๔๒ / ๒๕๔๗ 

เรื่อง  มอบอ ำนำจ “เจ้ำท่ำ” ตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 ตามที่กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่าเดิม) ได้มีค าสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๗๑๘/๒๕๔๕ ลง

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เรื่อง มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค าสั่งกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ที่ ๓๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ เรื่อง มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว นั้น 

 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๓ และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม

ยิ่งขึ้น อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีจึงให้ยกเลิกค าสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๗๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และค าสั่งกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ที่ ๓๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน 

พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ค าสั่งดังต่อไปนี้แทน 

 อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีในฐานะ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน

น่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  การพิจารณาและอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการ

เดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ๔ รายการ ดังนี้ 

  ๑.๑  โรงสูบน้ า 

  ๑.๒  การวางท่อ สายเคเบิล การปักเสาไฟฟ้า 

  ๑.๓  กระชังเลี้ยงสัตว์น้ า 

  ๑.๔  เขื่อนกันน้ าเซาะ 

 ๒.  การอนุญาตให้ขุดลอก ดูแลรักษาร่องน้ าทางเรือเดิน และงานติดตั้งบ ารุงรักษาเครื่องหมายการ

เดินเรือรวมถึงการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน    
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น่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 

๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนี้ 

  ๒.๑  ร่องน้ าภายในประเทศที่เป็นบึง ล าคลอง แม่น้ า ขนาดเล็กท่ีมีพ้ืนที่อยู่ในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เพียงแห่งเดียว 

  ๒.๒  ร่องน้ าชายฝั่งทะเลขนาดเล็ก 

 ๓.  การบริหาร ดูแลรักษาสถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือสาธารณะ) และด าเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง

ตามมาตรา ๔๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ ๕๐) พ.ศ.๒๕๑๕ และวรรค ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

เดนิเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 

 ๔.  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ เพ่ือเป็นเงินได้แผ่นดินต่อไป 

  ๔.๑  ค่าธรรมเนียมการตรวจสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ตามข้อ ๒ (๑๔) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ 

(ฑ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

  ๔.๒  ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า และค่าใบอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ า ตามข้อ ๒ 

(๖) และข้อ ๒ (๘) – (๑๐) ตามล าดับ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่  ๕๕ (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

  ๔.๓  ค่าธรรมเนียมการตรวจและส ารวจการขุดลอกแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่องน้ าทางเรือเดินและ

ค่าธรรมเนียมการตรวจพิจารณาส าหรับการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือแห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ.๒๕๔๒ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

 ๕.  หลักเกณฑ์การพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ “เจ้าท่า” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ค าสั่งนี้ให้เป็นไปตาม “คู่มือการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าและการขุดลอกร่องน้ าขนาดเล็ก” 

 ๖.  ค าสั่งนี้ไม่มีผลกระทบหรือมีผลเป็นการยกเลิกการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ฐานะ “เจ้าท่า” ที่ได้กระท าไปแล้ว ตามค าสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๗๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ และ

ค าสั่งกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ที่ ๓๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป๑ 

 

สั่ง  ณ วันที่  ๒๙  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

วันชัย  ศำรทูลทัต 

       อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงน้ ำและพำณิชยนำวี

                                                           
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๐๒ง/๑๖๐/๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ 
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ค ำสั่งกรมกำรขนส่งทำงน้ ำและพำณิชยนำวี 
ที่ ๑๘๕/๒๕๔๘ 

เรื่อง มอบอ ำนำจ “เจ้ำท่ำ” ตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                        
  

เพ่ือเป็นการรองรับการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อาศัยอ านาจตาม
ความใน มาตรา ๓๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมการขนส่ง
ทางน้ าและพาณิชยนาวีในฐานะ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ จึงมอบ
อ านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ตามมาตรา ๑๑๗ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ 

๑.๑ ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส 
๑.๒ โป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ 
๑.๓ สะพานข้ามคลอง 
๑.๔ คานเรือ 

๒. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ตามข้อ ๒ (๑๔) แห่งกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ตามข้อ ๒ (๖) แห่งกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เพ่ือเป็นเงินได้แผ่นดินต่อไป 

๓. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งนี้ ภายใต้
การก ากับดูแลของกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีแล้ว ให้ส าเนาหนังสืออนุญาตและรายงาน การ
พิจารณาให้กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีทราบทุกครั้งด้วย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘๑ 
  
  

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ 

    อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงน้ ำและพำณิชยนำวี

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๔ ง/หน้า ๒๓๒/๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ 
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ค ำสั่งกรมกำรขนส่งทำงน้ ำและพำณิชยนำวี 
ที่ ๑๘๖/๒๕๔๘ 

เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งล่วงล้ ำล ำน้ ำ 
                        

  
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามข้อ ๑ ของค าสั่งกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีที่ 

๑๘๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ าไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า ตามมาตรา 
๑๑๗ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี จึงก าหนดแนวทางการพิจารณาอนุญาต
สิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า ๔ ประเภทไว้ ดังนี้ 

๑. ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส 
วัตถุประสงค์การใช้ส าหรับเป็นท่าเทียบ ผูก จอดเรือขนาดไม่เกิน ๒๐ ตันกรอสเพ่ือรับส่งคน 

และ/หรือสิ่งของ โดยให้ระบุวัตถุประสงค์การใช้เป็นท่าเรือสาธารณะหรือใช้ขนสินค้ า หรือผู้โดยสารหรือมี
วัตถุประสงค์อ่ืน (เพ่ือประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าตอบแทน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๔) 

๑.๑ ข้อพิจารณาด้านการใช้พื้นที่ล่วงล้ าล าแม่น้ า 
๑.๑.๑ การออกแบบท่าเทียบเรือให้ส่วนที่ยื่นออกจากขอบตลิ่ง/ฝั่งน้อยที่สุดเท่าที่

จ าเป็น โดยจะต้องพิจารณาขุดลอกที่ตื้นออกตามสมควรและความเป็นไปได้ เพ่ือมิให้ท่าเทียบเรือยื่นออกมา
มากเกินความจ าเป็น และมีความลึกของน้ าหน้าท่าขณะน้ าลงต่ าสุดเพียงพอให้เรือเข้าเทียบท่าโดยปลอดภัย 

๑.๑.๒ ปลายสุดของท่าเทียบเรือต้องไม่เกินแนวน้ าลึกหน้าท่าเมื่อน้ าลงต่ าสุดลึกกว่า
อัตรากินน้ าลึกสูงสุดของเรือที่เข้าเทียบท่าตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแต่
ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของความกว้างของแม่น้ า/ล าคลอง โดยค านึงถึงร่องน้ าทางเดินเรือและพ้ืนที่จอดเรือ 
และพ้ืนที่กลับล าเรือ 

๑.๑.๓ ต้องสร้างตามแนวเขตที่ดินที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองเป็น
แนวตรงยื่นจากฝั่ง โดย 

- ขอบท่าเทียบเรือต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า        
๑ เมตร 

- ต้องไม่ยื่นล้ ากว่าแนวท่าเทียบเรือข้างเคียงที่สร้างอยู่ก่อนแล้ว จนเป็นเหตุให้
เกิดความไม่สะดวกแก่การน าเรือเข้าออกเทียบท่าข้างเคียงกันนั้น 

- ต้องไม่ยื่นเอนเอียงออกรุกล้ าหน้าแนวเขตที่ดินหรือหน้าอาคารผู้อื่น หรือหน้า
ท่าของผู้อื่น 

- เรือที่เทียบท่าต้องไม่รุกล้ าหน้าแนวเขตที่ดินหรือหน้าอาคารหรือหน้าท่าของ
ผู้อื่น 



- ๓๑๒ - 
 

๑.๑.๔ ให้พิจารณาขนาดความยาวของท่าเทียบเรือให้เหมาะสมกับเรือขนาดไม่เกิน 
๒๐ ตันกรอส จ านวน ๑ ล า ที่ใช้ส าหรับเทียบท่ารับส่งคนและ/หรือสิ่งของ 

๑.๑.๕ ขนาดท่าเทียบเรือให้มีความกว้างไม่เกิน ๓.๕๐ เมตร และสะพานเชื่อมระหว่าง
ฝั่งกับท่าเทียบเรือให้มีความกว้างไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร โดยไม่ใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือส าหรับกองเก็บสิ่งของหรือจอด
ยานพาหนะหรือท ากิจกรรมอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของท่าเทียบเรือ เพ่ือป้องกันมิให้ใช้ที่สาธารณะ
เกินความจ าเป็น 

๑.๑.๖ กรณีท่าเรืออยู่ในเขตโครงการพัฒนาการขนส่งทางน้ าที่ก าหนดแนวร่องน้ าหรือ
มีแผนการขุดลอกไว้ชัดเจน ปลายสุดของท่าเทียบเรือต้องมีระยะห่างจากขอบร่องน้ าลึกไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของ
ความกว้างเฉลี่ยของเรือท่ีเข้าเทียบท่า 

๑.๑.๗ กรณีท่าเรือยังไม่ได้ก าหนดแนวร่องน้ า ให้ยึดถือขอบร่องน้ าธรรมชาติเป็นหลัก 
๑.๑.๘ ท่าเทียบเรือในทะเลที่ผ่านชายหาดต้องไม่ปิดกั้นการที่ประชาชนจะใช้สอยหรือ

เดินผ่านชายหาด 
 

  
 

๑.๒ ข้อพิจารณาด้านลักษณะหรือสภาพของสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า 
๑.๒.๑ ท่าเทียบเรือต้องมีโครงสร้างแข็งแรง ความแข็งแรงพ้ืนท่าเทียบเรือสามารถรับ

น้ าหนักได้เท่าใด ท่าเทียบจะต้องแข็งแรงพอในการรับแรงกระแทกของเรือที่เข้าเทียบโดยปกติท่าเทียบเรือต้อง
มีพุกผูกเรือ และอุปกรณ์กันเรือกระทบท่าที่เหมาะสม 

๑.๒.๒ ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ท าให้ทิศทางการไหลของน้ าเปลี่ยนแปลง มีช่องโปร่ง
ระหว่างเสาไม่น้อยกว่า ๓ เมตร 

๑.๒.๓ บริเวณที่จะก่อสร้างท่าเทียบเรือเมื่อเรือเทียบท่าแล้วต้องไม่บดบังทัศนวิสัยใน
การเดินเรือ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เรือที่แล่นผ่านไปมา 
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๑.๒.๔ พ้ืนท่าเทียบเรือในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจร
ของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต้องไม่มีลักษณะเป็นแผ่นคอนกรีตปิดทึบตลอด ให้มีช่องว่าง
เพ่ือให้แสงแดดส่องผ่านถึงพ้ืนน้ าใต้ท่าได้ และไม่มีสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดบนพ้ืนท่าเทียบเรือ นอกจากสิ่งก่ อสร้างที่
จ าเป็นอันเป็นส่วนประกอบของท่าเรือนั้น 

๑.๒.๕ มีมาตรการและอุปกรณ์ประจ าท่าในด้านการรักษาความปลอดภัย และอ านวย
ความสะดวกในการน าเรือเข้า-ออกท่าเทียบเรือ 

๑.๒.๖ ท่าเทียบเรือต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การพิจารณาจาก 
- ชนิดของสินค้าที่ขนถ่าย 
- วิธีการขนถ่าย 
- การป้องกันมิให้สินค้ารั่วไหล หกหล่นลงสู่แหล่งน้ า 
- มาตรการควบคุมป้องกัน แก้ไข เมื่อเกิดการรั่วไหล หกหล่นลงสู่ แหล่งน้ า 
- การเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย หรือเสียงรบกวนขณะขนถ่ายสินค้า 
- ผู้รับผิดชอบควบคุมในการขนถ่ายสินค้า 
- การท าความสะอาดหน้าท่าเทียบเรือ 

๑.๒.๗ ให้ก าหนดเงื่อนไขด้านการป้องกันมลพิษทั้งติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ 

๒. โป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ 
วัตถุประสงค์การใช้เป็นที่เทียบเรือส าหรับคนขึ้น -ลงเรือในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า 

ทะเลสาบ และทะเลในน่านน้ าไทย 
๒.๑ ข้อพิจารณาด้านการใช้พื้นที่ล่วงล้ าล าแม่น้ า 

๒.๑.๑ การออกแบบโป๊ะเทียบเรือให้มีความยาวยื่นออกจากฝั่งให้น้อยที่สุด เท่าที่
จ าเป็น โดยจะต้องพิจารณาขุดลอกที่ตื้นออกตามสมควรและความเป็นไปได้ เพ่ือมิให้โป๊ะเทียบเรือยื่นออกมา
มาก 

๒.๑.๒ ปลายสุดของโป๊ะเทียบเรือต้องไม่เกินแนวน้ าลึก เมื่อน้ าลงต่ าสุด ลึกกว่าอัตรา
กินน้ าลึกเต็มที่ของเรือที่เข้าเทียบท่าตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแต่ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของความกว้างของทางน้ า โดยค านึงถึงร่องน้ าทางเดินเรือและพ้ืนที่จอดเรือ และพ้ืนที่กลับ
ล าเรือ 

๒.๑.๓ ต้องสร้างตามแนวเขตที่ดินที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองเป็น
แนวตรงยื่นจากฝั่ง ขอบโป๊ะเทียบเรือต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และต้องไม่
ยื่นล้ ากว่าแนวสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าข้างเคียงที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว จนเป็นเหตุให้เกิดความไม่สะดวกแก่การ
น าเรือเข้า-ออกในบริเวณข้างเคียงกันนั้น ต้องไม่ยื่นเอนเอียงออกรุกล้ าหน้า แนวเขตที่ดินหรือหน้าอาคารผู้อ่ืน 
เรือท่ีเทียบท่าต้องไม่ล้ าไปกว่าหน้าแนวเขตท่ีดินหรือหน้าอาคาร หรือหน้าท่าของผู้อื่น 



- ๓๑๔ - 
 

๒.๑.๔ ให้พิจารณาขนาดของโป๊ะเทียบเรือให้เหมาะสม ส าหรับใช้ประโยชน์ ในการ
เทียบเรือขนส่งคนโดยสาร โดยไม่ใช้พ้ืนที่โป๊ะเทียบเรือส าหรับกองเก็บสินค้า หรือท ากิจกรรมอ่ืน ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุประสงค์ของโป๊ะเทียบเรือ เพ่ือป้องกันมิให้ใช้ที่สาธารณะเกินความจ าเป็น 

๒.๑.๕ กรณีโป๊ะเทียบเรืออยู่ในเขตโครงการพัฒนาการขนส่งทางน้ าที่ก าหนดแนวร่อง
น้ า หรือมีแผนการขุดลอกไว้ชัดเจน ก าหนดให้ปลายสุดของโป๊ะเทียบเรือต้องมีระยะห่างจากขอบร่องน้ าลึกไม่
น้อยกว่า ๒ เท่า ของความกว้างเฉลี่ยของเรือท่ีเข้าเทียบท่า 

๒.๑.๖ กรณียังไม่ได้ก าหนดแนวร่องน้ า ให้ยึดถือขอบร่องน้ าธรรมชาติเป็นหลัก 
๒.๒ ข้อพิจารณาด้านลักษณะหรือสภาพของสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า 

๒.๒.๑ สะพานปรับระดับต้องมีความแข็งแรง ทนทานและมีความปลอดภัยมีขนาดที่
เหมาะสมกับโป๊ะเทียบเรือ มีราวกันตกที่แข็งแรงทั้งสองด้าน และความลาดชันของสะพานต้องไม่มากกว่า ๑:๒ 
เมื่อน้ าลงต่ าสุด 

๒.๒.๒ โป๊ะเทียบเรือต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทานเพียงพอในการรับแรง
กระแทกของเรือที่เข้าเทียบ โดยปกติรวมถึงคลื่นที่เกิดจากเรือ และมีความปลอดภัย มีความสมดุล ตั้งตรงและ
การทรงตัวที่ดี มีก าลังลอยตัวเพียงพอเมื่อรับน้ าหนักบรรทุกสูงสุดแล้วพ้ืนของโป๊ะเทียบเรือต้องอยู่สูงจากระดับ
น้ าไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร (เส้นแนวน้ าบรรทุก) และมีราวกันตกที่แข็งแรงทุกด้าน ยกเว้นด้านที่เรือเทียบ
และส่วนที่ต่อกับสะพานปรับระดับพ้ืนโป๊ะเทียบเรือต้องจัดท าให้มีลักษณะป้องกันการลื่น และต้องไม่มีสิ่งกีด
ขวางทางเดิน 

๒.๒.๓ โป๊ะเทียบเรือต้องมีเสาปักและอุปกรณ์ยึดโป๊ะกับเสาที่แข็งแรงเพ่ือมิให้ตัวโป๊ะ
เลื่อนไปมา โดยค านึงถึงกระแสน้ าและน้ าหนักของเรือที่ผูกจอด 

๒.๒.๔ ภายในตัวโป๊ะเทียบเรือต้องแบ่งก้ันผนังผนึกก้ันน้ าเป็นห้องๆ อย่างน้อย๓ ห้อง 
เฉลี่ยต่อความยาว และมีช่องเปิด (Man Hole) ส าหรับตรวจสอบการรั่วซึม ทุกห้อง พร้อมทั้งตัวโป๊ะต้องแสดง
เส้นแนวน้ าบรรทุก (Load Line) รอบตัวโป๊ะ 

๒.๒.๕ ตัวโป๊ะเทียบเรือต้องมีขนาดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานโดย
ค านวณจากจ านวนผู้โดยสาร ๑.๒๐ คน ต่อพ้ืนที่บนโป๊ะเทียบเรือไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตรและต้องมีป้าย
แสดงความสามารถรับน้ าหนักบรรทุก มีข้อความว่า “รับน้ าหนักสูงสุด..........คน” 

๒.๒.๖ ตัวโป๊ะด้านที่ใช้เทียบเรือต้องติดตั้งอุปกรณ์กันเรือกระทบกับโป๊ะเทียบเรือมี
พุกผูกเรือที่แข็งแรงส าหรับผูกเรือหัว-ท้าย 

๒.๒.๗ บนโป๊ะเทียบเรือต้องมีพวงชูชีพพร้อมใช้งานได้ทันทีติดตั้งไว้ในแต่ละมุมของ
โป๊ะเทียบเรือ 

๒.๒.๘ กรณีเป็นโป๊ะเทียบเรือสาธารณะ ควรจัดให้มีทางขึ้นหรือลงโป๊ะเทียบเรือแยก
ออกจากกัน และให้มีเครื่องก้ันส าหรับคนโดยสารเมื่อเห็นว่าจะมีจ านวนมากเกินไป 

๒.๒ .๙  การพิจารณ าโป๊ ะ เที ยบ เรือ ต้ องค านึ งถึ งสภาพการจราจรทางน้ า
สภาพแวดล้อมทั้งปัจจุบัน และท่ีจะมีการพัฒนาในอนาคตด้วย 
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๓. สะพานข้ามคลอง 
วัตถุประสงค์การใช้เป็นทางเชื่อมระหว่างที่ดินหรือทางสาธารณะริมฝั่งคลอง 
๓.๑ ข้อพิจารณาด้านลักษณะหรือสภาพของสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า 

๓.๑.๑ ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ท าให้ทิศทางการไหลของน้ าเปลี่ยนแปลง และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง 

๓.๑.๒ ความสูงของสะพานจากระดับน้ าขึ้นสูงสุด ถึงระดับใต้คาน หรือท้องสะพาน 
แล้วแต่ว่าส่วนใดจะต่ าสุด ต้องเพียงพอให้เรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถใช้ร่องน้ าที่เป็นอยู่ในสภาพปัจจุบัน 
ตลอดจนแนวโน้มของการขยายและปรับปรุงร่องน้ าทางเรือเดินในอนาคตแล่นผ่านได้  กรณีคลองที่ไม่มีการ
เดินเรือ ให้ความสูงของช่องลอดสะพานจากระดับน้ าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมตร 

๓.๑.๓ ความกว้างของช่องลอดสะพานต้องเพียงพอให้เรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่สามารถ
ใช้ร่องน้ าที่เป็นอยู่ในสภาพปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของการขยายปรับปรุงร่องน้ าทางเรือเดิน ในอนาคต 
สามารถแล่นผ่านกันได้โดยปลอดภัย กรณีคลองที่ไม่มีการเดินเรือ เสาตอม่อต้องอยู่ในแนวฝั่ง หรือชิดฝั่งให้มาก
ที่สุด 

๓.๑.๔ ต้องไม่เป็นเหตุให้เกิดกีดขวางการมองเห็นในการเดินเรือ หรือเป็นที่น่ากลัว
อันตรายแก่เรือท่ีผ่านไปมา 

๔. คานเรือ 
วัตถุประสงค์การใช้งานส าหรับเป็นทางชักลากเรือเพ่ือน าขึ้นมาเก็บหรือบ ารุงรักษาซ่อมแซม

เรือ 
๔.๑ ข้อพิจารณาด้านการใช้พื้นที่ล่วงล้ าล าแม่น้ า 

๔.๑.๑ การออกแบบคานเรือ ให้ส่วนที่ยื่นออกจากขอบตลิ่ง/ฝั่งให้น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น 
โดยจะต้องพิจารณาขุดลอกพ้ืนที่ดินให้ได้ความลึกตามสมควร เพ่ือมิให้คานเรือยื่นออกมามากเกินความจ าเป็น 
และมีความลึกของน้ าหน้าท่าขณะน้ าลงต่ าสุดเพียงพอให้เรือขึ้นคานโดยปลอดภัย 

๔.๑.๒ แนวรางรองรับเรือต้องยาวยื่นจากฝั่งเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่
คานเรือนั้นจะสามารถรับซ่อมท าได้ในเวลาน้ าลงต่ าสุด 

๔.๑.๓ ต้องสร้างตามแนวเขตที่ดินที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองเป็น
แนวตรงยื่นจากฝั่ง โดย 

- คานเรือต้องมีระยะห่างจากแนวเขตท่ีดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร 
- ต้องไม่ยื่นล้ ากว่าแนวสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าข้างเคียงที่สร้างอยู่ก่อนแล้ว จนเป็น

เหตุให้เกิดความไม่สะดวกแก่การน าเรือเข้า-ออกในบริเวณข้างเคียง 
- ต้องไม่ยื่นเอนเอียงออกรุกล้ าหน้าแนวเขตที่ดินหรือหน้าอาคารผู้อื่น หรือหน้า

ท่าของผู้อื่น 
๔.๒ ข้อพิจารณาด้านลักษณะหรือสภาพของสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า 
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๔.๒.๑ ท าเลที่จะสร้างคานเรือส าหรับน าเรือขึ้น-ลงนั้น ต้องเป็นต าบลที่เรือผ่านไปมา 
สามารถมองเห็นการน าเรือขึ้นหรือลงจากคานเรือได้ในระยะที่พอเพียงแก่การหลบหลีกเพ่ือมิให้มีเหตุอันตราย
เกิดข้ึน 

๔.๒.๒ มีมาตรการและอุปกรณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัย และอ านวยความสะดวก
ในการน าเรือขึ้น-ลงจากคานเรือ รวมถึงความปลอดภัยในการเดินเรือ 

๔.๒.๓ คานเรือต้องไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การพิจารณาจาก 
- ประเภทกิจกรรมการใช้คานเรือ 
- การป้องกันมิให้วัสดุ สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอ่ืนใดหกหล่นลงสู่แหล่งน้ า 
- มาตรการควบคุมป้องกันแก้ไข เมื่อเกิดการรั่วไหล หกหล่นของวัสดุ สิ่งปฏิกูล 

หรือสิ่งอื่นใดลงสู่แหล่งน้ า 
- การเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย หรือเสียงรบกวนขณะประกอบกิจกรรมคานเรือ 
- ผู้รับผิดชอบควบคุมในการด าเนินกิจกรรมคานเรือ 
- การรักษาความสะอาดบริเวณคานเรือ 

๔.๒.๔ ให้ก าหนดเงื่อนไขด้านการป้องกันมลพิษท้ังติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ 

๕. ให้รองอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ส่วนตรวจท่า ส านักความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมทางน้ า ส านักงานการขนส่งทางน้ า และส านักงานการขนส่งทางน้ าสาขา เป็นผู้รับผิดชอบก ากับ 
ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามค าสั่งนี้ 

  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป๑ 
  
  

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ 

  อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงน้ ำและพำณิชยนำวี 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๔ ง/หน้า ๒๓๔/๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ 
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พระรำชบัญญัติ 

กำรชลประทำนหลวง 
พุทธศักรำช ๒๔๘๕ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๓๐] 
                      

ในพระปรมำภิไธยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล 
คณะผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ 

(ตำมประกำศประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
ลงวันที่ ๔ สิงหำคม พุทธศักรำช ๒๔๘๐ 

และวันที่ ๑๖ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๔๘๔) 
อำทิตย์ทิพอำภำ 
ปรีดี พนมยงค์ 

ตรำไว้ ณ วันที่ ๑ กันยำยน พุทธศักรำช ๒๔๘๕ 
เป็นปีท่ี ๙ ในรัชกำลปัจจุบัน 

  
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรส่งเสริมและควบคุมการชลประทานหลวงให้ด าเนินไป

ด้วยดี 

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ         
สภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อควำมเบื้องต้น 
                   

  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 

๒๔๘๕” 
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มาตรา ๒๑ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ห้ามมิให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ มาใช้ส าหรับ   
ทางน้ าชลประทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การชลประทาน''๒ หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดท าขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งน้ า หรือ

เพ่ือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ าเพ่ือเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือ    
การอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ ากับรวมถึงการคมนาคมทางน้ า
ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย 

“ทางน้ าชลประทาน” หมายความว่า ทางน้ าที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามความในมาตรา ๕ ว่า
เป็นทางน้ าชลประทาน 

“เขตชลประทาน” หมายความว่า เขตที่ดินที่ท าการเพาะปลูกซึ่งจะได้รับประโยชน์จาก    
การชลประทาน 

“เขตงาน” หมายความว่า เขตที่ดินที่ใช้ในการสร้างและการบ ารุงรักษาการชลประทานตามที่
เจ้าพนักงานได้แสดงแนวเขตไว้ 

“ประตูน้ า” หมายความว่า สิ่งที่สร้างข้ึนในทางน้ าเพ่ือให้เรือแพผ่านทางน้ าที่มีระดับต่างกันได ้
“ท านบ” หมายความว่า สิ่งที่สร้างข้ึนในทางน้ าเพ่ือกั้นไม่ให้น้ าไหลผ่านหรือข้ามไป 
“ฝาย” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือทดน้ าในทางน้ าซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทาน โดยให้

น้ าที่เหลือจากความต้องการท้นขึ้นแล้วไหลข้ามไปได้ 
“เขื่อนระบาย” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือทดหรือกักน้ าในทางน้ าอันเป็นที่มาแห่งน้ าซึ่ง

จะส่งเข้าสู่เขตชลประทาน โดยมีช่องปิดเปิดได้ 
“ประตูระบาย” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้ าเพ่ือทด กัก กั้น หรือระบายน้ า ณ ที่อ่ืน

อันมิใช่ที่มาแห่งน้ าซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทานโดยมีช่องปิดเปิดได้ 
“ท่อเชื่อม” หมายความว่า สิ่งที่สร้างข้ึนเพื่อให้น้ าไหลลอดหรือข้ามสิ่งกีดขวาง 
“สะพานทางน้ า” หมายความว่า สิ่งที่สร้างข้ึนเพื่อให้น้ าไหลข้ามทางน้ าหรือที่ต่ า 
“ปูม” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือบังคับน้ าให้ไหลผ่านจากทางน้ าในระดับหนึ่งตกไปสู่

ทางน้ าอีกระดับหนึ่ง 
“คันคลอง” หมายความว่า มูนดินที่ถมข้ึนเป็นคันยาวไปตามแนวคลอง 
“ชานคลอง” หมายความว่า พ้ืนที่ระหว่างขอบตลิ่งกับเชิงคันคลอง 
“พนัง” หมายความว่า สิ่งที่สร้างข้ึนเป็นคันยาวไปตามพ้ืนดิน เพ่ือป้องกันอุทกภัย 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนที ่๖๒/หน้า ๑๖๗๖/๒๒ กันยายน ๒๔๘๕ 
๒ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “การชลประทาน” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การชลประทาน และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งอธิบดีได้แต่งตั้งตามความในพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

“นายช่างชลประทาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้าควบคุมการก่อสร้างหรือ 
การบ ารุงรักษาการชลประทาน 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมชลประทาน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                   
  

มาตรา ๕ เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ทางน้ าชลประทานแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท 
คือ 

ประเภท ๑ ทางน้ าที่ใช้ในการส่ง ระบาย กัก หรือก้ันน้ าเพื่อการชลประทาน 
ประเภท ๒ ทางน้ าที่ใช้ในการคมนาคมแต่มีการชลประทานร่วมอยู่ด้วย เฉพาะภายในเขตที่

ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน 
ประเภท ๓ ทางน้ าที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทาน 
ประเภท ๔ ทางน้ าอันเป็นอุปกรณ์แก่การชลประทาน 
ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าทางน้ าใดเป็นทางน้ าชลประทาน และเป็นประเภท

ใด 

มาตรา ๖ นายช่างชลประทานมีอ านาจใช้พ้ืนที่ดินที่ปราศจากสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ในเขต     
การชลประทานได้เป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่จ าเป็นแก่การชลประทาน โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ   
ผู้ครอบครองที่ดินนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดข้ึนต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

มาตรา ๗ ในกรณีฉุกเฉินเพ่ือป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่การชลประทาน นายช่าง
ชลประทานมีอ านาจที่จะใช้ที่ดินหรือสิ่งของของบุคคลใด ๆ ในที่ใกล้เคียงหรือในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายได้
เท่าท่ีจ าเป็น แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดข้ึนต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

มาตรา ๘๓ รัฐมนตรีมีอ านาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขต
ชลประทานหรือจากผู้ใช้น้ าจากทางน้ าชลประทาน ไม่ว่าผู้ใช้น้ าจะอยู่ในหรือนอกเขตชลประทานโดยออกเป็น
กฎกระทรวงก าหนด 

(๑) ทางน้ าชลประทานแต่ละสายหรือแต่ละเขตที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยแสดงแผนที่
แนวเขต 

                                                           
๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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(๒) เขตและท้องที่ซึ่งเป็นเขตชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยแสดงแผนที่แนวเขต 
(๓) อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน

หรือจากผู้ใช้น้ าเพ่ือเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 
(๔) อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ าเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการ

อ่ืนในหรือนอกเขตชลประทาน 
(๕) หลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีการในการจัดเก็บหรือช าระค่าชลประทานตลอดจนการยกเว้น 

ลดหย่อน หรือวิธีการผ่อนช าระค่าชลประทาน 
อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน หรือ

จากผู้ใช้น้ าเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินไร่ละห้าบาทต่อปี 
อัตราค่าชลประทานส าหรับการใช้น้ าเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืน ให้เรียก

เก็บได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์ 

มาตรา ๘ ทวิ๔ ให้ตั้งทุนหมุนเวียนขึ้นในกรมชลประทาน เรียกว่า ทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
ชลประทาน 

ค่าชลประทานที่เก็บได้ตามมาตรา ๘ ให้น าส่งเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน โดย
ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

การใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน ให้กระท าได้เฉพาะการชลประทานตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินของทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานในราชกิจจานุเบกษา 

รายงานการรับจ่ายเงินตามวรรคสี่ เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว      
ให้ท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอรัฐสภาทราบ 

มาตรา ๙ เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน ถ้าไม่สามารถจะท าได้โดยวิธีอ่ืน         
ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ห่างทางน้ าหรือแหล่งน้ าใดมีสิทธิท าทางน้ าผ่านที่ดินของผู้ อ่ืนได้ ในเมื่อนายช่างชลประทาน 
ข้าหลวงประจ าจังหวัด หรือนายอ าเภอได้อนุญาตและก าหนดให้โดยกว้างรวมทั้งที่ทิ้งดินด้วยไม่เกินสิบเมตร    
แต่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินที่ทางน้ านั้นผ่าน 

ในการที่จะให้อนุญาตและก าหนดทางน้ านั้น ให้ค านึงถึงป ระโยชน์ของเจ้าของและ              
ผู้ครอบครองที่ดินที่ทางน้ าผ่าน และให้ก าหนดให้ท าตรงที่ที่จะเสียหายแก่เจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินนั้น   
น้อยที่สุด 

 
 
 
  

                                                           
๔ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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หมวด ๒ 
กำรก่อสร้ำง 

                   
  

มาตรา ๑๐ เจ้าพนักงานมีอ านาจที่จะเข้าไปในที่ดินของบุคคลใด ๆ เพ่ือท างานส ารวจ
ตรวจสอบอันเกี่ยวกับการชลประทานได้ ในเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร แต่ถ้ามี        
การเสียหายเกิดข้ึน ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

มาตรา ๑๐ ทวิ๕ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๑๖ เมื่อมีความจ าเป็นที่ จะต้องได้มาซึ่ งอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือประโยชน์แก่              
การชลประทาน ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย         
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์

ในการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง โดยมิได้มีการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ 

มาตรา ๑๒๗ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๒ ทวิ๘ (ยกเลิก) 
  

หมวด ๓ 
กำรบ ำรุงรักษำ 
                   

  
มาตรา ๑๓๙ อธิบดีมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ให้เป็น         

เจ้าพนักงานมีหน้าที่เก็บค่าบ ารุงทางน้ าชลประทาน หรือดูแลรักษาทางน้ าชลประทาน คันคลอง ชานคลอง 
ท านบ พนัง หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทานตามที่อธิบดีก าหนด การแต่งตั้งดังกล่าว
ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการชลประทานในเขตนั้นด้วย 

มาตรา ๑๓ ทวิ๑๐ เมื่อเห็นสมควรให้โอนการชลประทานหลวงในท้องที่ใดหรือในเขตโครงการ
ชลประทานหลวงใดให้เป็นการชลประทานส่วนราษฎร ก็ให้กระท าได้โดยออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต   
การชลประทานหลวงที่จะโอนไปนั้น เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศการโอนดังกล่าวแล้วให้ถือว่า           

                                                           
๕ มาตรา ๑๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๖ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗ มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๘ มาตรา ๑๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๐ มาตรา ๑๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



- ๓๒๒ - 
 

การชลประทานหลวงที่โอนไปนั้นเป็นการชลประทานส่วนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานราษฎร์
นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเป็นต้นไป 

มาตรา ๑๓ ตรี๑๑ ให้เจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่เก็บค่าบ ารุงทางน้ าชลประทานหรือดูแลรักษา     
ทางน้ าชลประทาน คันคลอง ชานคลอง ท านบ พนัง หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทาน 
มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งผู้ควบคุมเรือ แพ ที่ผ่านหรือจะผ่านทางน้ าชลประทานให้หยุดหรือจอดเรือ แพ ในเมื่อ
มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจบัตรค่าบ ารุงทางน้ าชลประทานหรือหนังสือหรือใบอนุญาตเดินเรือในทางน้ า
ชลประทาน 

(๓) จับบุคคลขณะกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓ จัตวา๑๒ ในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ ตรี ให้เจ้าพนักงานแสดงบัตรประจ าตัว 
เมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ 

บัตรประจ าตัวเจ้าพนักงาน ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๓ เบญจ๑๓ ห้ามมิให้เรือยนต์หรือเรือกลไฟเดินในทางน้ าชลประทานประเภท ๑       
เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น และห้ามมิให้เรือยนต์หรือ       
เรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน้ าชลประทานประเภท ๒ เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 

ใบอนุญาตเรือยนต์หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงใน    
ทางน้ าชลประทานประเภท ๒ ให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม แห่งปีที่ออกใบอนุญาต 

มาตรา ๑๔๑๔ รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดเงื่อนไขการใช้เรือ แพ ในทางน้ าชลประทานประเภท ๑ และประเภท ๒ 
(๒) วางระเบียบการขอและการอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟในทางน้ าชลประทาน

ประเภท ๑ และการขอและการออกใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า
หรือรับจ้างลากจูงในทางน้ าชลประทานประเภท ๒ 

(๓) ก าหนดค่าบ ารุงทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้เรือ แพ ผ่ านประตูน้ าประตู
ระบายหรือผ่านบริเวณท านบ หรือประตูระบายโดยทางสาลี่ ไม่เกินอัตราในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
และยกเว้นค่าบ ารุงทางน้ าชลประทานแก่เรือบางประเภท 

                                                           
๑๑ มาตรา ๑๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๒ มาตรา ๑๓ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๓ มาตรา ๑๓ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๔ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
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(๔) ก าหนดค่าบ ารุงทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือ
กลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน้ าชลประทานประเภท ๒ เป็นรายปี ไม่เกิน
อัตราในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชี ค. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ก าหนดเครื่องมือและวิธีที่จะใช้ในการจับสัตว์น้ าตลอดจนก าหนดเขตห้ามจับสัตว์น้ า

ในทางน้ าชลประทาน เพ่ือป้องกันความเสียหายแก่การชลประทาน 

มาตรา ๑๕๑๕ เพ่ือประโยชน์แก่การชลประทาน อธิบดีมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ปิด กั้นหรือเปิดน้ าในทางน้ าชลประทาน 
(๒) ขุด ลอก ซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขทางน้ าชลประทาน หรือจัดให้มีสิ่งก่อสร้างขึ้นในทางน้ า

ชลประทาน 
(๓) ห้าม จ ากัดหรือก าหนดเงื่อนไขในการน าเรือ แพ ผ่านทางน้ าชลประทานตาม (๑) หรือ 

(๒) 
การใช้อ านาจตามมาตรานี้ ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ชุมนุมชนในท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า   

เจ็ดวัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน อธิบดีมีอ านาจด าเนินการไปก่อนได้ 

มาตรา ๑๖๑๖ อธิบดีมีอ านาจห้าม จ ากัดหรือก าหนดเงื่อนไขในการใช้เรือ แพ การใช้น้ า        
การระบายน้ าหรือการอื่นในทางน้ าชลประทานประเภท ๔ โดยประกาศไว้ ณ ที่ชุมนุมชนในท้องถิ่นล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจ็ดวัน 

มาตรา ๑๗ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศมนตรีในท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานมีหน้าที่ดูแล
รักษาคันคลองและทางน้ าชลประทานอันอยู่ในเขตท้องที่หรือเขตเทศบาลนั้น 

มาตรา ๑๘ อธิบดีมีอ านาจยกเว้นการเก็บค่าชลประทานแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเทศมนตรี 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อน หรือผู้ที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศมนตรีจะได้ระบุนามให้เป็นผู้ได้รับการยกเว้น
แทนทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในอัตรา ดังต่อไปนี้ 

ก. ก านัน และเทศมนตรีคนละห้าสิบไร่ 
ข. ผู้ใหญ่บ้าน คนละยี่สิบห้าไร่ 

มาตรา ๑๙ ในการขุดซ่อมทางน้ าชลประทาน ถ้าไม่มีที่เททิ้งมูลดิน ก็ให้มีอ านาจเททิ้งมูลดิน
ในที่ดินที่ใกล้เคียงได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้ถ้าท าให้เสียหายแก่พืชผลหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีอยู่ในขณะนั้นแล้ว 
ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 

มาตรา ๒๐ เมื่อเจ้าพนักงานได้ส่งน้ า ระบายน้ า หรือสูบน้ าเข้าไปในที่ดินแห่งใดเพ่ือประโยชน์
ในการเพาะปลูก ห้ามมิให้ผู้ใดปิดก้ันน้ าไว้ด้วยวิธีใด ๆ จนเป็นเหตุไม่ให้น้ าไหลไปสู่ที่ดินใกล้เคียงหรือปลายทาง 

                                                           
๑๕ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๖ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
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ถ้าเห็นสมควร เจ้าพนักงานหรือนายอ าเภอหรือผู้ท าการแทนนายอ าเภอมีอ านาจที่จะสั่งเป็น
หนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ท าการเพาะปลูก ให้เปิดสิ่งที่ปิดกั้นน้ าไว้ตามที่จะก าหนดให้หรือ
จัดการเปิดเสียเองก็ได้ ในการนี้เจ้าพนักงานหรือนายอ าเภอหรือผู้ท าการแทนนายอ าเภอมีอ านาจเข้าไปในที่ดิน
แห่งหนึ่งแห่งใด เพ่ือตรวจและจัดการดังกล่าวแล้ว 

มาตรา ๒๑ เมื่อเจ้าพนักงานได้ส่งน้ าหรือสูบน้ าเข้าไปในที่ดินแห่งใดเพ่ือประโยชน์ใน        
การเพาะปลูก เจ้าพนักงานหรือนายอ าเภอหรือผู้ท าการแทนนายอ าเภอมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ที่ดินหรือผู้ท าการเพาะปลูกบนพ้ืนที่ดินภายในบริเวณที่จะได้รับน้ านั้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน
ระยะเวลาที่จะได้ก าหนดให้ เพ่ือกักน้ านั้นไว้ไม่ให้ไหลไปเสียเปล่าจนเป็นเหตุให้ที่ดินข้างเคียงไม่ได้รับน้ าตามที่
ควร 

มาตรา ๒๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินรายใดไม่ปฏิบัติตามความที่บัญญัติในมาตรา ๒๐ 
วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๑ นอกจากจะถูกลงโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้แล้ว เจ้าพนักงานมีอ านาจที่จะจัดหาแรงงานเข้าท าแทน และคิดค่าจ้าง
แรงงานตามอัตราในท้องถิ่นจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นได้แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๓๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้าง แก้ไข หรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง หรือปลูกปักสิ่งใด หรือท า
การเพาะปลูก รุกล้ าทางน้ าชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง หรือเขตพนัง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากนายช่างชลประทาน ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน นอกจากที่ผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
นี้แล้ว เมื่อโจทก์ร้องขอก็ให้ศาลสั่งให้รื้อถอนสิ่งที่รุกล้ านั้นด้วย 

ในกรณีฉุกเฉินเพ่ือป้องกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก่การชลประทาน นายช่างชลประทานมี
อ านาจด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้สิ่งรุกล้ าพ้นไปจากทางน้ าชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง หรือ
เขตพนังได้ 

มาตรา ๒๔ ถ้ามีต้นไม้ในที่ดินของผู้ใดรุกล้ าทางน้ าชลประทานหรือท าให้เสียหายแก่ทางน้ า
ชลประทาน ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นตัดหรือน าต้นไม้นั้นไปให้พ้นเสียได้ 

มาตรา ๒๕๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการกีดขวางทางน้ าชลประทาน เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่างชลประทาน ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนอกจากที่ผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้ว เมื่อโจทก์ร้องขอก็ให้ศาลสั่งให้รื้อถอนสิ่งกีดขวางนั้นด้วย 

ในกรณีฉุกเฉินเพ่ือป้องกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก่การชลประทาน นายช่างชลประทานมี
อ านาจด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้สิ่งกีดขวางพ้นไปจากทางน้ าชลประทานได้ 

มาตรา ๒๖๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดขุดคลองหรือทางน้ ามาเชื่อมกับทางน้ าชลประทาน หรือมาเชื่อม
กับทางน้ าอ่ืนที่เชื่อมกับทางน้ าชลประทาน หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้น้ าในทางน้ าชลประทานรั่วไหล   

                                                           
๑๗ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๘ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๙ มาตรา ๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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อันอาจก่อให้เกิดการเสียหายแก่การชลประทาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมาย ผู้ฝ่าฝืนนอกจากจะได้รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ศาลจะสั่งให้ปิดถมคลองหรือทางน้ านั้นมิให้
น้ ารั่วไหลต่อไปก็ได้ 

เพ่ือป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่การชลประทาน อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการดังกล่าว
ในวรรคแรกปิดถมทางน้ านั้นหรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือมิให้น้ ารั่วไหลได้ต่อไป หากไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานจัดการได้ทันที และถ้าจ าเป็นจะต้องใช้ที่ดินเพื่อการนี้ ก็ให้มีอ านาจใช้
ที่ดินริมคลองหรือริมทางน้ านั้นได้เท่าที่จ าเป็น ค่าใช้จ่ายในการนี้รวมทั้งค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้ให้แก่เจ้าของ
ที่ดิน ให้คิดเอาจากผู้ฝ่าฝืนทั้งสิ้น 

คลองหรือทางน้ าใดที่ท าให้น้ าในทางน้ าชลประทานรั่วไหลอันอาจก่อให้เกิดการเสียหายแก่
การชลประทานมาก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่ออธิบดีเห็นสมควรก็ให้มีอ านาจด าเนินการตามความใน
วรรคสองได้โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดน าหรือปล่อยสัตว์พาหนะลงไปในทางน้ าชลประทานประเภท ๑ และ
ประเภท ๒ หรือเหยียบย่ าคันคลอง ชานคลองหรือบริเวณสิ่งก่อสร้างอันเกี่ยวกับการชลประทาน เว้นแต่ในที่ที่
ได้ก าหนดอนุญาตไว้หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน 

มาตรา ๒๘๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งมูลฝอย ซากสัตว์ ซากพืช เถ้าถ่าน หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ า
ชลประทาน หรือท าให้น้ าเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือการบริโภค 

ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยน้ าซึ่งท าให้เกิดเป็นพิษแก่น้ าตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเป็นพิษลงใน   
ทางน้ าชลประทาน จนอาจท าให้น้ าในทางน้ าชลประทานเป็นอันตรายแก่เกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค หรือ
สุขภาพอนามัย 

มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดท าให้ประตูน้ า ฝาย เขื่อนระบาย ประตูระบาย ท่อน้ า ท่อเชื่อม 
สะพานทางน้ า ปูม เสา หรือสายโทรศัพท์ ที่ใช้ในการชลประทานเสียหายจนอาจเกิดอันตรายหรือขัดข้องแก่
การใช้สิ่งที่กล่าวนั้น 

มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้ผู้ ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะท าให้เสียหายแก่คันคลอง       
ชานคลอง ท านบ พนัง หรือหมุดระดับหลักฐานที่ใช้ในการชลประทาน 

มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะเป็นการกีดขวางแก่แนวทางที่ได้
ส ารวจไว้ หรือเขตงาน หรือท าให้แนวทางท่ีได้ส ารวจไว้ หรือหมุดหมายแสดงเขตงานคลาดเคลื่อนหรือสูญหาย 

มาตรา ๓๒๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ ปิดหรือเปิดประตูน้ า เขื่อนระบาย 
ประตูระบาย ท่อน้ า ท่อเชื่อม สะพานทางน้ า ปูม หรือลากเข็นสาลี่ในบริเวณท านบหรือประตูระบาย 

                                                           
๒๐ มาตรา ๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๑ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



- ๓๒๖ - 
 

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใด นอกจากนายช่างชลประทานหรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี ท าการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือรื้อถอนบรรดาสิ่งก่อสร้างอันเกี่ยวกับการชลประทาน 

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดขุด ลอก ทางน้ าชลประทานอันจะท าให้เสียหายแก่การชลประทาน
หรือปิดกั้นทางน้ าชลประทาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

มาตรา ๓๕ เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่งห้ามมิให้ผู้ใดชักหรือใช้น้ าในทางน้ าชลประทานในเมื่อเห็น
ว่าจะเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดการเสียหายแก่ผู้อื่น 

หมวด ๔ 
บทก ำหนดโทษ 
                   

มาตรา ๓๖๒๒ ผู้ใดไม่ช าระค่าชลประทานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ออกตามความใน
มาตรา ๘ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของค่าชลประทานที่ค้างช าระ 

เมื่อผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้น าค่าชลประทานที่ค้างช าระ และเงินเพ่ิมอีกหนึ่งเท่า
ของค่าชลประทานดังกล่าวมาช าระแก่เจ้าพนักงานภายในเวลาที่เจ้าพนักงานก าหนดให้แล้ว ให้ยกเว้นโทษใน
คดีนั้นเสีย 

มาตรา ๓๖ ทวิ๒๓ ผู้ใดไม่ช าระค่าบ ารุงทางน้ าชลประทานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงออก
ตามความในมาตรา ๑๔ (๓) ต้องระวางโทษปรับเป็นจ านวนสองเท่าของอัตราค่าบ ารุงทางน้ าชลประทานที่พึง
ช าระ 

เมื่อผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้น าค่าบ ารุงทางน้ าชลประทานที่พึงช าระและเงินเพ่ิมอีก
ร้อยละห้าสิบของค่าบ ารุงทางน้ าชลประทานดังกล่าวมาช าระแก่เจ้าพนักงานภายในเวลาที่เจ้าพนักงาน
ก าหนดให้แล้ว ให้ยกเว้นโทษในคดีนั้นเสีย 

มาตรา ๓๖ ตรี๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ เบญจ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนกฎกระทรวง
ออกตามความในมาตรา ๑๔ (๑) หรือ (๖) หรือฝ่าฝืนข้อห้าม ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขตามมาตรา ๑๕ (๓) หรือ
มาตรา ๑๖ หรือฝ่าฝืนค าสั่งตามมาตรา ๑๓ ตรี (๑) มาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๓๗๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ า     
ทั้งปรับ 

                                                           
๒๒ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๓ มาตรา ๓๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๔ มาตรา ๓๖ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๕ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



- ๓๒๗ - 
 

ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินสองปี  หรือปรับไม่ เกิน           
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๓๘๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๓๕ มีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ า 

มาตรา ๓๙๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มีความผิดต้องระวางโทษปรับเรียงตามตัวสัตว์ตัวละห้า
บาทข้ึนไป แต่ไม่เกินตัวละห้าสิบบาท 

ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้น าจับผู้กระท าผิด ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลมี
อ านาจสั่งจ่ายสินบนแก่ผู้น าจับกึ่งหนึ่งของจ านวนเงินค่าปรับที่ช าระต่อศาล แต่ถ้าคดีถึงที่ สุดโดยค าสั่งของ
พนักงานผู้มีหน้าที่สอบสวนและเปรียบเทียบคดีอาญา ให้พนักงานเปรียบเทียบดังกล่าวจ่ายเงินสินบนจากเงิน
ค่าปรับที่ได้ช าระแก่ผู้น าจับกึ่งหนึ่ง และในกรณีที่มีผู้น าจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนนั้นให้ได้รับคนละเท่า ๆ 
กัน 

มาตรา ๔๐๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๙ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

มาตรา ๔๑๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
หมวด ๕ 

กำรรักษำพระรำชบัญญัติ 
                   

  
มาตรา ๔๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
จอมพล ป. พิบูลสงครำม 

นำยกรัฐมนตรี 
 

                                                           
๒๖ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๒๗ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๒๘ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๒๙ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



- ๓๒๘ - 
 

พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗๓๐ 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งประกาศใช้อยู่ในขณะนี้ ยังมีข้อความขาดตกบกพร่องอยู่หลายประการไม่เหมาะสมแก่
การด าเนินงาน และการควบคุมการชลประทานหลวง ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง จึง
เห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นการเหมาะสมแก่กาลสมัยยิ่งขึ้น 
  
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗๓๑ 
  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันนี้ กิจการชลประทานได้
ขยายตัวกว้างขวางขึ้น เพื่อให้ได้ผลตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ แต่ปรากฏว่า บทบัญญัติบางมาตรา
แห่งกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสมแก่การด าเนินงานก่อสร้าง การ
บ ารุงรักษา และการควบคุม ตลอดจนอัตราโทษ อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่พอเพียงที่จะใช้ในการ
ระงับปราบปรามผู้กระท าผิดให้ได้ผลอย่างแท้จริง จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมแก่กาลสมัย 
  
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๔๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๑๕๓๒ 
  
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘๓๓ 
  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้กิจการชลประทานได้
ขยายตัวกว้างขวางขึ้น นอกจากการใช้น้ าเพ่ือเกษตรกรรมแล้วมีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเพ่ือกิจการ
โรงงาน การประปา การอุตสาหกรรม และกิจการอ่ืนด้วย แต่ปรากฏว่าบทบัญญัติบางมาตราแห่งกฎหมายว่า
ด้วยการชลประทานหลวงที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่อาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
การประปา และกิจการอ่ืนเป็นการตอบแทนได้กับเพ่ือประโยชน์แก่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับ
การชลประทาน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 
  
 
 
 
 

                                                           
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที ่๖๔/หน้า ๑๔๘๓/๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗ 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที ่๑๒๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที ่๗๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๓/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที ่๓๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ 



- ๓๒๙ - 
 

พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๓๔ 
  

มาตรา ๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตบริเวณท่ีดินที่คิดว่าจะเวนคืน และประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรีก าหนดการก่อสร้างการชลประทานเป็นการชลประทานที่เร่งด่วน ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ให้คงใช้บังคับได้ตามอายุของพระราชกฤษฎีกานั้น 

การเวนคืนและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงที่ได้ปฏิบัติไปแล้วก่อนวัน
ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นอันใช้ได้ แต่การด าเนินการต่อไปให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ 

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่บทบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ บางอย่างไม่
เหมาะสมและซ้ าซ้อนกับบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ปรับปรุงใหม่แล้ว สมควร
ยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๖๓/๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐ 



- ๓๓๐ - 
 

ค ำสั่งกรมชลประทำน 

ที่ ช ๑๐๕๖/๒๕๔๖ 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลเป็นเจ้ำพนักงำน 

----------------------------------------- 
 ด้วยแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีผลใช้บังคับ โดยที่มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการนั้น เพ่ือเป็นการรองรับแผนปฏิบัติการของกรมชลประทานในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 
๒๔๘๕ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลบางต าแหน่ง ดังนี้ 
 ๑. แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  
  ๑.๑ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ๑.๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ๑.๓ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ๑.๔ ประธานสภาเทศบาล  

  ๑.๕ นายกเทศมนตรี  

  ๑.๖ เทศมนตรี  

  ๑.๗ ปลัดเทศบาล 

เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ มีหน้าที่ดูแลรักษาทางน้ า
ชลประทานประเภท ๒ และผิวจราจรทางล าเลียงย่อยบนคันคลองชลประทาน กรณีตามการถ่ายโอนภารกิจ
ภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลและเขตเทศบาลที่รับผิดชอบ 
 ๒. ค าสั่งนี้ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการชลประทาน ที่ท าการเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
และท่ีท าการเขตเทศบาลนั้น 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 นำยสำมำรถ  โชคคณำพิทักษ์ 
 (นำยสำมำรถ  โชคคณำพิทักษ์) 

  อธิบดีกรมชลประทำน 

 



- ๓๓๑ - 
 

ค ำสั่งกรมชลประทำน 

ที่ ช ๑๕๓๑/๒๕๔๖ 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นเจ้ำพนักงำน 

------------------------------------------- 
 ด้วยแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีผลใช้บังคับ โดยที่มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการนั้น เพ่ือเป็นการรองรับแผนปฏิบัติการของกรมชลประทานในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 
๒๔๘๕ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบางต าแหน่ง ดังนี้ 
 ๑. แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ๑.๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ๑.๓ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ มีหน้าที่ดูแลรักษาทางน้ า
ชลประทานประเภท ๒ และผิวจราจรทางล าเลียงย่อยบนคันคลองชลประทาน กรณีตามการถ่ายโอนภารกิจ
ภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบ 

 ๒. ค าสั่งนี้ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการชลประทาน ที่ท าการเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

 

     สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 นำยสำมำรถ  โชคคณำพิทักษ์ 
 (นำยสำมำรถ  โชคคณำพิทักษ์) 

      อธิบดีกรมชลประทำน 
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๓.๒ ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
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พระรำชบัญญัติ 
กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เป็นปีท่ี ๕๗ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล      
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  
 
 
 

                                                           
๑ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙/ตอนที ่๔๒ ก/หน้า ๑/ ๓ พฤศภาคม ๒๕๔๕ 



- ๓๓๖ - 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                   
  

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพ่ือท า

การสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกัน 

“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ด าเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือ   

ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินกิจการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

“ส านักงาน ”หมายความว่า ส านักงานที่เป็นที่ท าการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่

กรุงเทพมหานครหรือนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่อ่ืน แล้วแต่กรณี 
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์* 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และการฌาปนกิจสงเคราะห์
ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ใช้ค าแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ฌาปนกิจสงเคราะห์” หรือค าอ่ืนใดทีม่ีความหมายเช่นเดียวกัน 

มาตรา ๖ ให้ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว*เป็นนายทะเบียนกลาง 
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่กรุงเทพมหานครและนายทะเบียน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่อ่ืนให้ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว*แต่งตั้ง 

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์*รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน



- ๓๓๗ - 
 

อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนหรือออกระเบียบและประกาศ ทั้งนี้ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๒ 
กำรจัดตั้งสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 

                   
  

มาตรา ๘  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีขึ้นได้ก็แต่ โดยอาศัยอ านาจตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีวัตถุประสงค์นอกจากการฌาปนกิจสงเคราะห์มิได้ 

มาตรา ๙ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียน เมื่อได้จดทะเบียน
แล้วให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

การตั้งสาขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระท ามิได้ 

มาตรา ๑๐ การขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งจ านวน       
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ยื่นค าขอพร้อมด้วยข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างน้อยสามฉบับต่อ        
นายทะเบียนประจ าท้องที่ท่ีจะตั้งส านักงาน 

คุณสมบัติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นค าขอ
จดทะเบียน ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๑ ในการขอจดทะเบียน ถ้าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐ 
มีข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา ๑๓ และข้อบังคับนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กับทั้งผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทุกคนมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนได้ และให้ออกใบส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 

ถ้าหากนายทะเบียนเห็นว่าในการขอจดทะเบียนมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง 
ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เมื่อได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้วให้
นายทะเบียนออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้สมาคมนั้น 

ถ้าผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามวรรคสองภายในสามสิบวันนับแต่      
วันทราบค าสั่งนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนและแจ้งค าสั่งไม่รับจดทะเบียนพร้อมด้วย
เหตุผลไปยังผู้ขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นค าขอ 

ให้ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อปลัดกระทรวงได้โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อ      
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และให้นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยัง
ปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 
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ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๒ ให้นายทะเบียนกลางประกาศการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใน    
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๓ ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างน้อยต้องมีข้อความเกี่ยวกับ     
เรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีค าว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” ก ากับไว้กับชื่อนั้นด้วย 
(๒) วัตถุประสงค์ 
(๓) ที่ตั้งส านักงาน และวันเวลาเปิดท าการ 
(๔) วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) อัตราเงินค่าสมัคร อัตราเงินค่าบ ารุง และอัตราเงินสงเคราะห์ และวิธีการช าระเงินนั้น 
(๖) ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
(๗) วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 
(๘) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 
(๙) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(๑๐) ข้อก าหนดเกี่ยวกับจ านวนกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุม

ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๔ คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

วิธีการจ่ายเงินและการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินตามมาตรา ๑๓ (๗) และ (๘) ให้เป็นไป
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๕ วันเวลาเปิดท าการส านักงานตามมาตรา ๑๓ (๓) ต้องไม่น้อยกว่าห้าวันใน      
หนึ่งสัปดาห์ และวันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง และให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ปิดประกาศวันและเวลา
เปิดท าการไว้ที่ส านักงาน 

มาตรา ๑๖ การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะกระท าได้ก็แต่
โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องน าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่   
ลงมติ 

การยื่นค าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

นายทะเบียนมีอ านาจไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ได้ เมื่อเห็นว่าการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมนั้นขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือขัดต่อ
กฎหมาย 
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การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่า
นายทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนแล้ว 

ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ให้น ามาตรา ๑๑ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องจัดให้มีป้ายชื่อเป็นภาษาไทยอ่านได้ชัดเจนติดไว้ที่
หน้าส านักงาน และต้องติดใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนไว้ที่ส านักงานในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดใน
สาระส าคัญให้นายทะเบียนออกใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร้องขอ 

การขอรับใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน การออกใบแทนใบส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนและแบบใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

  
หมวด ๓ 

กำรด ำเนินกิจกำรของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 
                   

  
มาตรา ๑๙ ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็น   

การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนเพ่ือตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการ
ทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๐ การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ ให้ท าได้โดยมติของที่ประชุม
ใหญ่และต้องน าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการคนใด นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุที่ไม่รับ    

จดทะเบียนให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่รับจดทะเบียน และให้น ามาตรา 
๑๑ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุดใหม่           
ถ้าข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่
กรรมการต่อไปจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่ 

มาตรา ๒๑ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวน    
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน โดยมีต าแหน่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิก     
หนึ่งคน และต าแหน่งอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด เป็นผู้ด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และ
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เป็นผู้แทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้ คณะกรรมการจะ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนท าการแทนก็ได้ 

กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่         

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ที่

ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทน

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๒๒ การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละ
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพ่ือ 

(๑) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(๒) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม 
(๔) พิจารณาวาระอ่ืน ๆ 

มาตรา ๒๓ คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจะท า

หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้ 
ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่

วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ ถ้าคณะกรรมการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้นายทะเบียนมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได ้

มาตรา ๒๔ ในการเรียกประชุมใหญ่สามัญหรือการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามมาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ คณะกรรมการต้องส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซึ่งมีชื่อในทะเบียน
สมาชิกก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

การเรียกประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่งต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
และจัดส่งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามควรไปพร้อมกันด้วย 

มาตรา ๒๕ การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้น  
ได้นัดโดยสมาชิกร้องขอ ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ภายในสามสิบวัน การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิบของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 
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ในการประชุมใหญ่เพ่ือแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ต้องมีผู้มาประชุมตามวรรคหนึ่งเท่านั้น 

มาตรา ๒๖ ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาด
ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
เว้นแต่กรณีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของผู้มาประชุม 

มาตรา ๒๗ สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้ อ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่และ     
ออกเสียงแทนตนก็ได้ 

ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ใดขัดกับประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได ้

มาตรา ๒๙ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์และอาจชี้แจงแสดงข้อคิดเห็นแก่ท่ีประชุมใหญ่ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บเงินอ่ืนใดจากสมาชิกนอกเหนือจาก
เงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ 

เงินค่าสมัครให้เรียกเก็บจากผู้ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตามอัตราที่
ก าหนดในข้อบังคับ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เงินค่าบ ารุงให้เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปีตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับแต่
ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เงินสงเคราะห์ให้เรียกเก็บได้ตามจ านวนสมาชิกที่ตายตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับ แต่ต้อง
ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเพ่ือส ารองจ่ายเป็น        
ค่าจัดการศพได้แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ที่ประชุมใหญ่ก าหนดและต้องก าหนดในข้อบังคับ 

ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก หรือสมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพให้สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์คืนเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้ให้แล้ว 

มาตรา ๓๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาจหักเงินจ านวนหนึ่งไว้จากเงินสงเคราะห์ได้ตาม
สมควรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตาม อัตราที่ที่ประชุมก าหนด    
แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๒ กรรมการไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห ์
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กรรมการอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ หากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายได้ 

ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะหรือประโยชน์
อย่างอ่ืนท านองเดียวกันให้แก่กรรมการ ต้องกระท าโดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องส่งส าเนาที่มีค ารับรองว่า
ถูกต้องต่อนายทะเบียน 

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการโดยวิธีใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันให้ผู้ใดเข้าเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังมิได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการให้ผู้อ่ืนเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนไม่ว่าจะเป็นสินจ้างหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนจาก    
การชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการนั้น 

มาตรา ๓๕ สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือ
ทราบการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ส านักงานได้ในเวลาเปิดท าการ 

  
หมวด ๔ 

กำรควบคุมสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 
                   

  
มาตรา ๓๖ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียน

กลางก าหนด และให้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนไว้ที่
ส านักงาน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวันนับแต่
วันที่จดทะเบียนให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าว และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน 
เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของทุกปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มี
การเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกตามที่เป็นอยู่ในวันสิ้นเดือนนั้นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้น
เดือนนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๗ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องจัดให้มีสมุดช าระเงินประจ าตัวสมาชิกให้แก่
สมาชิก บัญชีช าระเงินประจ าตัวสมาชิก บัญชีแสดงฐานะการเงินและหลักฐานการรับจ่ายเงินตามแบบที่นาย
ทะเบียนกลางก าหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องรายงานจ านวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคารตามที่เป็นอยู่ใน
วันสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปีต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
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มาตรา ๓๘ เมื่อสิ้นปีปฏิทินทุกปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องท าบัญชีรายได้ รายจ่าย 
และบัญชีงบดุลตามแบบที่นายทะเบียนกลางก าหนด เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาภายในหกสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปี ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชี     
งบดุลนั้นภายในก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งส าเนางบดุลตามวรรคหนึ่งที่มีค ารับรองว่ าถูกต้องต่อ     
นายทะเบียนเพ่ือตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องแสดงส าเนางบดุลไว้ที่ส านักงานเพ่ือให้สมาชิก
และผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วย 

มาตรา ๓๙ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เก็บรักษาหลักฐานเอกสารตามมาตรา ๓๖ มาตรา 
๓๗ และมาตรา ๓๘ ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

มาตรา ๔๐ ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอให้คัดรายการ และรับรอง
ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จากนายทะเบียนให้ยื่นค าขอตามแบบที่นายทะเบียนกลาง
ก าหนด 

มาตรา ๔๑ เพ่ือประโยชน์แก่การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไป
ด้วยดีเมื่อมีกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควรที่จะได้ฟังความคิดเห็นและค าวินิจฉัยของสมาชิกในปัญหาหรือ
กิจการใด นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือพิจารณาและวินิจฉัยปัญหา
หรือกิจการนั้นได ้

มาตรา ๔๒ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอว่าการประชุมใหญ่ของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในการประชุมที่
ได้เรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเสียได้ 
การร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่นั้น ถ้าสมาชิกเป็นผู้ร้องขอต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ที่ประชุมใหญ่ลงมต ิ

ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ กรรมการคนใดคนหนึ่งมีสิทธิ
อุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อปลัดกระทรวงได้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค าสั่ง และให้นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 

ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กระท าการใดอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี 
ให้นายทะเบียนร้องทุกข์หรือฟ้องคดีได้ โดยให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และให้
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ฟ้องคดีหรือว่าต่างแก่นายทะเบียนหรือพนักงาน
อัยการ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือกรรมการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนจนท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือสมาชิก หรือท าให้มี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินหรือการบัญชี ให้นายทะเบียนมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการระงับการปฏิบัติบางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือ
เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือสมาชิก 

(๒) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการแก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียน
ก าหนด 

(๓) ให้คณะกรรมการหรือกรรมการหยุดปฏิบัติหน้าที่ เป็นการชั่วคราว เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง
นั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด 

(๔) ให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการ 

มาตรา ๔๕ เมื่อนายทะเบียนสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งกรรมการทั้ งคณะ ให้นาย
ทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้นคณะหนึ่งมีอ านาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการ และให้
คณะกรรมการชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

มาตรา ๔๖  เมื่ อนายทะเบียนสั่ งให้ กรรมการคนใดพ้นจากต าแหน่ งกรรมการ ให้
คณะกรรมการส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่ตั้งผู้เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการ
พ้นจากต าแหน่ง ถ้ามิได้ตั้งหรือตั้งกรรมการไม่ได้ตามก าหนดเวลา ให้นายทะเบียนแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เป็นกรรมการแทน และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
แต่ถ้าวาระของกรรมการผู้นั้นเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน คณะกรรมการส่วนที่เหลือจะเรียกประชุมใหญ่
เพ่ือตั้งกรรมการแทนหรือนายทะเบียนจะด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน ให้นายทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวให้ครบ
จ านวนเจ็ดคน และให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชั่วคราว 

มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจ 

(๑) เข้าไปในส านักงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในวันท าการระหว่างเวลาพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๒) สั่งให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งหรือแสดงบัญชีและ
เอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(๓) สอบถามบุคคลใน (๒) หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาเพ่ือสอบถามหรือแสดงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ในกรณีการตรวจสอบกระท าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการ
ตรวจสอบต่อนายทะเบียนด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควรแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่ งนายทะเบียน
มอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๔๘ นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตร
ประจ าตัวตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 

ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ 

  
หมวด ๕ 

กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 
และองค์กรวิชำชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของรัฐ 

                   
  

มาตรา ๔๙ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่
อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐใดที่ประสงค์จะด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่
ก าหนดในมาตรา ๕๐ 

มาตรา ๕๐ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์*ก าหนดระเบียบการขึ้น
ทะเบียนการด าเนินกิจการ การควบคุม และการเลิกกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐขึ้นไว้ ระเบียบนี้เมื่อได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ 

เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
วิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์*ก าหนดในวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าวเป็นงานอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับของรัฐนั้น 
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หมวด ๖ 
กำรเลิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 

                   
  

มาตรา ๕๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
(๒) นายทะเบียนสั่งให้เลิกตามมาตรา ๕๒ 
(๓) ศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา ๕๔ 
เมื่อเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้นายทะเบียนกลางประกาศการเลิกในราชกิจจา

นุเบกษาและให้นายทะเบียนปิดประกาศท่ีส านักงานด้วย 

มาตรา ๕๒ นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดร่วมกันยื่นค าร้องขอต่อ            

นายทะเบียนขอให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พร้อมด้วยเหตุผลประกอบค าร้องขอ และนายทะเบียนได้
สอบสวนหลักฐานและเหตุผลประกอบค าร้องขอแล้วเป็นที่ปรากฏแน่ชัดว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมควร
จะต้องเลิกด าเนินกิจการตามค าร้องขอนั้น 

(๒) บุคคลอ่ืนซึ่งมิได้เป็นกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเข้ามากระท าการในฐานะกรรมการ
และนายทะเบียนได้มีค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวเลิกการกระท าการในฐานะกรรมการแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน 

(๓) มีพฤติการณ์ที่ท าให้เห็นว่าการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นไม่เป็นไป
โดยสุจริต และนายทะเบียนได้สอบสวนพฤติการณ์ดังกล่าวแล้วมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้ 

(๔) มีพฤติการณ์ที่ท าให้เห็นว่าการด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่อาจ
ด าเนินต่อไปได้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 

เมื่อนายทะเบียนสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใด ให้แจ้งค าสั่งเป็นหนังสือพร้อมด้วย
เหตุผลไปยังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นภายในสามสิบวัน 

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามมาตรา ๕๒ 
กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงโดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง และให้
นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยังปลัดกระทรวงโดยมิชักช้า 

ให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่นายทะเบียนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ เมื่อผู้มีส่วนได้เสีย
ร้องขอ ศาลอาจสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นได้ 
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หมวด ๗ 
กำรช ำระบัญชี 
                   

  
มาตรา ๕๕ เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้มีการช าระบัญชี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น และให้น าความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันว่าด้วยการช าระบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัด มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๕๖ ในการตั้งผู้ช าระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ต้องเลิก ให้ที่ประชุมใหญ่
ตั้งผู้ช าระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์หรือนับแต่วันที่ปลัดกระทรวงมีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี เพ่ือท าการช าระบัญชีของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห ์

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่อาจตั้งผู้ช าระบัญชีภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือนาย
ทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบในการตั้งผู้ช าระบัญชี ให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ 

เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิ ก
ทั้งหมด ร้องขอต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ก็ได้ 

ให้นายทะเบียนจดทะเบียนผู้ช าระบัญชีที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรือ   
ผู้ช าระบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และให้ปิดประกาศชื่อผู้ช าระบัญชีไว้ที่ส านักงานและ
ที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียนผู้ช าระ
บัญชี 

ผู้ช าระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 

มาตรา ๕๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนจดทะเบียนผู้ช าระบัญชี ให้ผู้ช าระบัญชี
ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานและที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นตั้งอยู่ และประกาศ
โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่หรือโฆษณาทางวิทยุประจ าท้องที่ว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้เลิกและ
แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทุกคนซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดบัญชีหรือเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือ
ปรากฏจากทางอ่ืน เพ่ือให้ทราบว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นเลิกและให้เจ้าหน้าที่ยื่นค าทวงหนี้แก่ผู้ช าระ
บัญชี 

มาตรา ๕๘ เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เลิก ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์มีหน้าที่จัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไว้จนกว่าผู้ช าระบัญชี
จะเรียกให้ส่งมอบ 

ผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส่งมอบ
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยสมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอ่ืนเมื่อใดก็ได้ 
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มาตรา ๕๙ ผู้ช าระบัญชีต้องท างบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิชักช้าส่งให้ผู้สอบ
บัญชีเพ่ือตรวจรับรองว่าถูกต้อง และในกรณีจ าเป็นอาจร้องขอให้นายทะเบียนตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบ    
งบดุลนั้นได้ 

เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติแล้ว
เสนองบดุลนั้นต่อนายทะเบียน 

มาตรา ๖๐ เมื่อได้ช าระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ไม่ได้ ทรัพย์สินนั้นจะต้องโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือตามมติของที่ประชุม
ใหญ่ ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือที่ประชุมใหญ่มิได้มีมติไว้ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

  
หมวด ๘ 

บทก ำหนดโทษ 
                   

  
มาตรา ๖๑ ผู้ใดด าเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมิได้จดทะเบียนเป็ นสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์หรือขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยรู้ว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น
มิได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

มาตรา ๖๓ ผู้ใดใช้ค าแสดงชื่อในธุรกิจว่า “ฌาปนกิจสงเคราะห์” หรือค าอ่ืนใดที่มีความหมาย
เช่นเดียวกัน อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ    
ห้าร้อยบาทจนกว่าจะเลิกใช้ 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๓๙ หรือฝ่าฝืน มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ 
กรรมการทุกคนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท า
ความผิดของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 

มาตรา ๖๕ กรรมการผู้ใดรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท านองเดียวกันจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยไม่มีสิทธิที่จะรับได้ตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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มาตรา ๖๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๖๘ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ใดไม่จัดการรักษา
ทรัพย์สินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอ่ืนของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ผู้ช าระบัญชีตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน        
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ผู้ใดแบ่งหรือโอนทรัพย์สินที่เหลืออยู่เมื่อได้ช าระบัญชีแล้วให้แก่บุคคลใดอันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

บทเฉพำะกำล 
                   

มาตรา ๗๐ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่      
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ .ศ. ๒๕๑๗ เป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่       
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๑ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ของ     
ส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 
๒๕๑๗ เป็นการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเป็นหุ้นและจัดตั้งบริษัท 
และนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี จดทะเบียนบริษัทนั้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจแล้ว ให้การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ยังคงด าเนินการได้ต่อไป
จนกว่าจะมีการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้และให้โอนบรรดาสิทธิ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจนั้นไปเป็นของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่   
จดทะเบียนแล้วนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
ดังกล่าว 

ในกรณีที่ไม่มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 
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มาตรา ๗๓ ให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่า
จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งออกมาใช้บังคับแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
พันต ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นำยกรัฐมนตรี 
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อัตรำค่ำธรรมเนียม 
                   

 
(๑) ค าขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ 

สงเคราะห์       ฉบับละ    ๑๐๐     บาท 
(๒) ค าขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 

ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   ฉบับละ      ๕๐     บาท 
(๓) ค าขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัว 

กรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   ฉบับละ      ๕๐     บาท 
(๔) ค าขอตรวจหรือคัดเอกสารเกี่ยวกับ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์     ฉบับละ      ๕๐     บาท 
(๕) ค าขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

อย่างอ่ืน นอกจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔)   ฉบับละ      ๒๕     บาท 
(๖) ใบแทนใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์     ฉบับละ    ๑๐๐     บาท 
(๗) การรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์     ฉบับละ      ๒๕     บาท 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การด าเนินการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ทางด้านการเงินตามที่พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ ก าหนดไว้ไม่เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน และวิธีการควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่รัดกุมพอที่จะป้องกันการฉ้อโกงและการแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมได้ ท าให้สมาคมได้รับความเสียหาย สมควร
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพ่ือให้การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารงานของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

มาตรา ๑๕  ในพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขค าว่า 
“กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ค าว่า 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์” ค าว่า “ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และค าว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “ผู้อ านวยการส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช

กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข

บทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏ

ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการ

โอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจ

หน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ

หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารง

ต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการใน 

                                                           
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน

ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึง

จ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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ตัวอย่ำง 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
ที่ ....  /  ๒๕๔๗ 

เรื่อง แต่งตั้งนำยทะเบียนสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ประจ ำท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด........ ตำมพระรำชบัญญัติกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕  

 

 

  เพ่ือให้การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นไปโดย
เรียบร้อยเหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้อ านวยการ

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ประจ าท้องที่ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในเขตท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

แห่งในเขตจังหวัด ..............ที่ด ารงต าแหน่งนั้น ดังนี้ 

  ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบล 

        -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ๒.  เทศบาล 

         -  นายกเทศมนตรี 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                                   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๕ 

                                                                       

 

                                                             (นำยชำญยุทธ  โฆศิรินนนท์)                                                   

                                                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
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ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

                   
  

ตามท่ีมีการถ่ายโอนภารกิจด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์มา
ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ดังนั้นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะการคลังเพียงพอ
สามารถจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ (๑๐) และมาตรา ๑๗ (๒๗) แห่ ง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๖ มาตรา ๔๕ (๓) และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 
๕๐ (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๖ มาตรา ๖๒ (๑๔) และมาตรา ๙๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ มาตรา ๖๗ (๖) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๑ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงมหาดไทยจึง
ออกระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ    
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน 

 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง/หน้า ๑/๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ 
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ข้อ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 

“คนพิการ” หมายความว่า คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติ ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

“ผู้ป่วยเอดส์” หมายความว่า ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 

“ผู้อุปการะ” หมายความว่า บรรดาผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เช่น บิดา มารดา 
บุตร สามีภริยา ญาติพ่ีน้อง หรือบุคคลอ่ืนที่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการช่วยเหลือ แต่ทั้งนี้มิให้
หมายความรวมถึงสถานสงเคราะห์หรือองค์กรที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ” หมายความว่า เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเงินโดยจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ 

“ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์” หมายความว่า ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งได้รับ 
การอนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองพัทยา 
องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 

“ประชาคม” หมายความว่า การรวมตัวกันของชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือกระท าการบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ระบบการจัดการที่มีการเชื่อมโยง
เป็นเครือข่าย ซึ่งการจัดองค์กรให้เป็นไปตามท่ีทางราชการก าหนด 

“ประชาคมหมู่บ้าน” หมายความว่า ประชาคมในเขตหมู่บ้าน 

“ประชาคมท้องถิ่น” หมายความว่า ประชาคมจังหวัดส าหรับเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประชาคมเมืองส าหรับเขตเทศบาล เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ประชาคม
ต าบลส าหรับเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกเมืองพัทยา หรือรองผู้บริหารสูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบ
อ านาจจากบุคคลดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๕  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด ๑ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเครำะห์ 

                   
  

ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(๑) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

ข้อ ๗  ในกรณีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกัน ให้ผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ เป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 

  
หมวด ๒ 

วิธีกำรพิจำรณำผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์ 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

ผู้สูงอำยุและคนพิกำร 

                   
  

ข้อ ๘   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการกับผู้สูงอายุและคนพิการด้วยวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แล้วเสนอต่อที่ประชุม
ประชาคมท้องถิ่น เพ่ือท าการพิจารณาจัดล าดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์  ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ ๗ และ
บัญชีรายชื่อที่ส ารองไว้ที่จังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดล าดับด้วย ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือท าการคัดเลือกโดยจัดล าดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ของหมู่บ้าน
ก่อน 

(๒) น ารายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๘ (๑) มาจัดท าเป็นบัญชีผู้มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ แล้วปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ ส านักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่อ่ืน ๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามบัญชีผู้มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 



- ๓๕๘ - 
 

ในกรณีที่มีการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ประกอบด้วย ผู้แทนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของประชาคมท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน และให้คณะกรรมการตรวจสอบการ
คัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีต่อไป 

  
ส่วนที่ ๒ 

ผู้ป่วยเอดส์ 
                   

  
ข้อ ๙  ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่น

ค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิล าเนาอยู่ 
ในกรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ

อ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนก็ได้ 
แบบค าขอรับการสงเคราะห์และหนังสือมอบอ านาจให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย

ก าหนด 

ข้อ ๑๐  เมื่อมีผู้ป่วยเอดส์มายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ตามข้อ ๙ ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ออกไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอรับการสงเคราะห์ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสมควรจะได้รับการ
สงเคราะห์หรือไม่ โดยให้น าความในข้อ ๗ มาประกอบการพิจารณาจัดล าดับด้วยและให้จัดท าบัญชีรายชื่ อ
ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ตามระเบียบนี้ 

  
ส่วนที่ ๓ 

กำรจัดท ำทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์ 

                   
  

ข้อ ๑๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
ไว้เป็นหลักฐานทุกคน และให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดทราบ 

ข้อ ๑๒  ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในปีงบประมาณถัดไป 
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หมวด ๓ 

กำรเปลี่ยนแปลงรำยช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์ 

                   
  

ข้อ ๑๓  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ให้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพนับ
แต่วันที่ได้รับอนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารท้องถิ่น และให้สิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถึงแก่กรรม 

(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ 

กรณีสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงตาม (๑) ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่เสียชีวิต และสั่งระงับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่ถึงแก่กรรมนั้นในงวด
เบิกจ่ายถัดไป 

กรณีสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงตาม (๒) ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ให้ด าเนินการตามข้อ ๘ 
วรรคสอง ก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจ่ายถัดไป 

กรณีสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลงตาม (๒) ส าหรับผู้ป่วยเอดส์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจ่ายถัดไป 

ข้อ ๑๔  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการระงับการจ่ายเงินตามข้อ ๑๓ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเลื่อนผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ในบัญชีรายชื่อล าดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์แทนผู้ที่หมดสิทธิ 

ข้อ ๑๕  การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับบัญชีรายชื่อ ให้ด าเนินการตามข้อ ๘ หรือข้อ ๙ แล้วแต่กรณี ก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 

  
หมวด ๔ 

งบประมำณและวิธีกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพ 

                   
  

ข้อ ๑๖  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะตั้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้ในกรณี ดังนี้ 

(๑) จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) จ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) จ่ายสมทบให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ ได้รับการ
สงเคราะห์งบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยู่เดิม ในกรณีที่อัตราที่ได้รับจากรัฐน้อยกว่าอัตราที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตาม (๑) และ (๒) 
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ข้อ ๑๗  การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงิน ตามข้อ ๑๖ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมิต้องจ่ายเป็นเช็ค 

ในกรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอ านาจจะต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับ
มอบอ านาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ยังมีชีวิตอยู่ 

หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึก
รายละเอียดการโอนเงินในบัญชีการจ่ายเงินสงเคราะห์ โดยใช้หลักฐานการโอนเงินเป็นหลักฐานประกอบการ
จ่ายเงิน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายหรือโอนเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพไว้
เพ่ือการตรวจสอบ 

ข้อ ๑๘  การจ่ายเงินตามข้อ ๑๖ ให้จ่ายได้ในอัตรา ดังนี้ 
(๑) จ่ายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

(๒) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์จะจ่ายเกินกว่าที่ก าหนดตาม (๑) ให้
สามารถที่จะกระท าได้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าสองเท่าของอัตราที่ก าหนดหรือไม่เกินกว่าหนึ่งพันบาท โดยให้เสนอ
สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและให้ค านึงถึงสถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(๓) การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์แต่ละประเภท ให้จ่ายได้ในอัตราเดียวกัน 

ข้อ ๑๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์เดือนละ ๑ ครั้ง ยกเว้นการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ จะจ่ายปีละ ๒ ครั้ง ๆ ละ 
๖ เดือน ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดตามความประสงค์ของผู้มีสิทธิได้รับ
เงินสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
(๒)  จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มี

สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
การโอนเข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ รับผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมในการโอน 

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ และ
หนังสือมอบอ านาจ ให้ท าตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ ๒๐  ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์มาแสดงตนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือยืนยัน

ความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพนั้นต่อไป   ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ไม่สามารถ
มาแสดงตนได้จะมอบอ านาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้บุคคลอ่ืนมาแจ้งแทนก็ได้ 
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(๒) น าบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ ปิดประกาศไว้โดย
เปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่อ่ืน ๆ ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ในกรณีที่มีการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประกอบด้วยผู้แทนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของประชาคมท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน และให้คณะกรรมการตรวจสอบการ
คัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีต่อไป 

ข้อ ๒๑  ก่อนการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน
งวดแรกจะต้องมีการแสดงตนหรือได้รับหนังสือมอบอ านาจแจ้งการมีชีวิตอยู่ และหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือ
รับรองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า หากผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้นเสียชีวิตจะแจ้ง ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบภายในสามวันนับแต่วันที่เสียชีวิต 

  
บทเฉพำะกำล 

                   
  

ข้อ ๒๒   ระเบียบนี้มิให้กระทบกับผู้สูงอายุตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วย        
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
คนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ป่วย
เอดส์ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๓  ในกรณีที่การด าเนินการใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ก่อนที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ถือเป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยระเบียบนี้ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

  
  

ประกำศ ณ วันที่ ๒๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สมชำย  สุนทรวัฒน์ 
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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๓.๓ ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม  

และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
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พระรำชบัญญัติ 
มำตรำช่ังตวงวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙] 
                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกำลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ            

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด   

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ 

(๒) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

(๓) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๔๖๖ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๑๑/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
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(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๕) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มาตราชั่งตวงวัด” หมายความว่า หน่วยที่ก าหนดให้รู้ขนาดหรืออัตราเทียบส่วนใด ๆ ของ

ปริมาณต่าง ๆ 

“เครื่องชั่งตวงวัด” หมายความว่า เครื่องชั่ง เครื่องตวง และเครื่องวัด 

“เครื่องชั่ง” หมายความว่า เครื่องส าหรับใช้ชั่งแสดงน้ าหนัก และให้หมายความรวมถึง       
ตุ้มน้ าหนักที่ใช้ในการชั่งและส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“เครื่องตวง” หมายความว่า เครื่องที่มีลักษณะเป็นภาชนะส าหรับใช้ตวงแสดงปริมาตรของ
สิ่งของ และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องตวงที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“เครื่องวัด” หมายความว่า เครื่องส าหรับใช้วัดแสดงปริมาณหรือหน่วยของสิ่งใด ๆ แต่ไม่ใช่
เครื่องชั่งหรือเครื่องตวง และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องวัดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“การให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด” หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับท าการชั่ง ตวงหรือ      
วัดสินค้าของผู้อื่นเพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าท่ีมีลักษณะการประกอบธุรกิจตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

“สินค้าหีบห่อ” หมายความว่า สินค้าที่ได้บรรจุหรือมีสิ่ งหุ้มห่อซึ่งเจตนาจะซื้อ ขายหรือ
จ าหน่ายกันตามปริมาณที่บรรจุหรือหุ้มห่อไว้นั้น ไม่ว่าจะซื้อ ขายหรือจ าหน่ายสิ่งที่ใช้บรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อด้วย
หรือไม่ก็ตาม 

“ผู้บรรจุ” หมายความว่า ผู้ผลิตสินค้าหีบห่อ และให้หมายความรวมถึงผู้น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือผู้แบ่งบรรจุซึ่งสินค้าหีบห่อ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้แบ่งขายหรือจ าหน่ายสินค้าจากสิ่งที่ใช้บรรจุ
หรือสิ่งหุ้มห่อโดยมีเจตนามิให้เป็นสินค้าหีบห่ออีกต่อไป 

“ส านักงานกลาง” หมายความว่า ส านักงานกลางชั่งตวงวัด 

“ส านักงานสาขา” หมายความว่า ส านักงานสาขาของส านักงานกลาง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“นายตรวจชั่งตวงวัด”๒ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการค้าภายใน* 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                           
๒ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “นายตรวจชั่งตวงวัด” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายตรวจชั่งตวงวัด ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้กับก าหนดกิจการอ่ืนและออกประกาศตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

บททั่วไป 

                   
  
มาตรา ๖  ให้จัดตั้งส านักงานกลางชั่งตวงวัดขึ้นในกรมการค้าภายใน* กระทรวงพาณิชย์ โดย

มีอธิบดีกรมการค้าภายใน*เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานและมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เก็บรักษาแบบมาตราชั่งตวงวัด 

(๒) ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและใบอนุญาต 

(๓) ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด 

(๔) จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗  รัฐมนตรีมีอ านาจจัดตั้งส านักงานสาขาขึ้นในท้องที่ที่เห็นสมควรและจะให้มีเขต
อ านาจตลอดถึงท้องที่อ่ืนด้วยก็ได้ 

รัฐมนตรีจะก าหนดให้ส านักงานสาขามีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๖ ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 
การจัดตั้งส านักงานสาขาตามวรรคหนึ่งและการก าหนดอ านาจหน้าที่ตามวรรคสอง ให้ท าเป็น

ประกาศโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘  เครื่องชั่งและเครื่องตวงที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่เครื่องชั่งและ
เครื่องตวงทุกชนิด เว้นแต่เครื่องชั่งและเครื่องตวงที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ยกเว้น 

เครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้แก่เครื่องวัดที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๙  การชั่ง การตวงและการวัดทั้งปวง ให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริกหรือใน
ระบบประเพณีท่ีเทยีบเข้าหาระบบเมตริกตามท่ีก าหนดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐  ในการซื้อขายหรือจ าหน่ายสินค้าใด ๆ ในท้องที่ใด ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรให้ใช้
มาตราชั่งตวงวัดเฉพาะในระบบเมตริกตามมาตรา ๙ หรือให้กระท าโดยการชั่ง การตวงหรือการวัด อย่างใด
อย่างหนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนด 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 



- ๓๖๘ - 
 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ต้องใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบอ่ืนนอกจากที่ก าหนดในมาตรา ๙ หรือ
ในกรณีที่ต้องใช้เครื่องชั่งตวงวัดอย่างอ่ืนนอกจากที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๖ ส าหรับในทาง
วิชาชีพหรือในทางวิทยาศาสตร์ ให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบนั้นหรือให้ใช้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นได้เมื่อรัฐมนตรี
หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต 

 
หมวด ๒ 

แบบมำตรำชั่งตวงวัด 

                   
  
มาตรา ๑๒  เครื่องชั่งตวงวัดต้องได้รับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราชั่งตวงวัดตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
แบบมาตราชั่งตวงวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกชื่อย่อว่า  “แบบมาตรา” และแบ่งออกเป็นแบบ

มาตราชั้นหนึ่ง แบบมาตราชั้นสอง และแบบมาตราชั้นสาม 

แบบมาตราชั้นหนึ่ง ได้แก่ แบบมาตราที่ส านักงานมาตราชั่งตวงวัดระหว่างประเทศก าหนดให้
ใช้หรือรับรองความเที่ยงแล้ว 

แบบมาตราชั้นสอง ได้แก่ แบบมาตราที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราชั้นหนึ่งแล้ว 

แบบมาตราชั้นสาม ได้แก่ แบบมาตราที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราชั้นสองแล้ว 

มาตรา ๑๓  ให้รัฐมนตรีจัดให้มีแบบมาตราชั้นหนึ่งไว้ส าหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยงของแบบ
มาตราชั้นสอง 

ในกรณีที่ไม่อาจจัดหาแบบมาตราชั้นหนึ่งชนิดใดได้ ให้รัฐมนตรีจัดให้มีแบบมาตราชั้นหนึ่ง
ชนิดนั้นขึ้นได้ตามท่ีเห็นสมควร และให้ถือว่าแบบมาตราที่รัฐมนตรีจัดให้มีข้ึนนั้นเป็นแบบมาตราชั้นหนึ่ง 

มาตรา ๑๔  ให้ส านักงานกลางจัดให้มีแบบมาตราชั้นสองไว้ส าหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยง
ของแบบมาตราชั้นสาม 

มาตรา ๑๕  ให้ส านักงานกลางและส านักงานสาขาจัดให้มีแบบมาตราชั้นสามไว้ส าหรับใช้
ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด 

  
หมวด ๓ 

เครื่องชั่งตวงวัด 

                   
  
มาตรา ๑๖  ให้รัฐมนตรีก าหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัด และรายละเอียดวัสดุที่

ใช้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๗  ผู้ใดจะประกอบธุรกิจในการผลิต น าเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือให้บริการ
ชั่งตวงหรือวัด ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง และต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ 
ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งและตรวจสอบว่าถูกต้องตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ให้แก่ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่การแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน   
เจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับ
แจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล 

ในกรณีที่ผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

ผู้ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจตามอัตรา
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที่หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจยื่นค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบการสูญหายหรือ     
ถูกท าลาย 

มาตรา ๑๙  ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือใบแทนหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิต ส านักงานน าเข้า สถานที่ขาย สถานที่
ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด หรือสถานที่ให้บริการชั่งตวงหรือวัด แล้วแต่กรณี เว้นแต่อยู่ในระหว่างการขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๘ 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม ถ้าผู้ที่ได้รับค าสั่ง
ไม่พอใจค าสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์แล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็น
หนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๒๑  ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกอบกิจการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒  ให้ผู้ประกอบธุรกิจในการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัดออกหนังสือแสดงผลการชั่ง 
การตวงหรือการวัดให้แก่ผู้ขอรับบริการชั่ง ตวงหรือวัดทุกครั้ง ในหนังสือดังกล่าวให้มีลายมือชื่อผู้ควบคุมการชั่ง 
การตวงหรือการวัด พร้อมทั้งระบุวัน เวลาและสถานที่ที่ท าการชั่ง ตวงหรือวัดด้วย 
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มาตรา ๒๓  อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดข้อปฏิบัติในการบ ารุงรักษาเครื่องชั่งตวงวัด และ
การให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัดหรือผู้ควบคุมการชั่ง การตวง
หรือการวัดถือปฏิบัติ 

ในกรณีที่มีการปฏิบัติผิดข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งเป็น
หนังสือให้ท าการแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 

มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจในการขายเครื่องชั่งตวงวัดขายหรือจ าหน่ายเครื่องชั่ง
ตวงวัดที่ไม่มีการให้ค ารับรองตามมาตรา ๓๐ หรือที่ค ารับรองสิ้นอายุแล้วตามมาตรา ๓๓ เว้นแต่เครื่องชั่งตวง
วัดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ยกเว้นการให้ค ารับรองตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง 

มาตรา ๒๕  ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อ่ืน หรือการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด 
หรือการใช้เครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือประโยชน์ในการค านวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ห้ามมิให้
ผู้ใดใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้ค ารับรองตามมาตรา ๓๐ หรือที่ค ารับรองสิ้นอายุแล้วตามมาตรา ๓๓ ไม่ว่า
จะเป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ยกเว้นการให้ค ารับรองตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม่ก็
ตาม 

รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือให้ผู้ใช้เครื่องชั่ง
ตวงวัดถือปฏิบัติ 

มาตรา ๒๖  ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๕ ต้องอยู่ภายในอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา และเป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่มีการให้ค ารับรองแล้ว ให้ผู้ครอบครองเครื่อง
ชั่งตวงวัดมีหนังสือแจ้งต่อส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ติดตั้งเสร็จ เพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดนั้นใหม่ 

มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขาย ผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือผู้ให้บริการชั่ง ตวงหรือ
วัด เปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิต ส านักงานน าเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือสถานที่ให้บริการ
ชั่ง ตวงหรือวัด หรือมีสถานที่ผลิต ส านักงานน าเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือสถานที่
ให้บริการชั่ง ตวงหรือวัดหลายแห่ง ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือการประกอบกิจการส าหรับสถานที่หรือ
ส านักงานนั้น ๆ ทุกแห่ง 

ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขาย ผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือผู้ให้บริการชั่งตวงหรือวัดมีสถานที่
เก็บเครื่องชั่งตวงวัด ณ สถานที่อ่ืนนอกจากสถานที่ผลิต ส านักงานน าเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อมเครื่องชั่งตวง
วัดหรือสถานที่ให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด ต้องแจ้งสถานที่เก็บนั้นด้วยทุกแห่ง 
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หมวด ๔ 

กำรให้ค ำรับรอง 

                   
  
มาตรา ๒๙  เครื่องชั่งตวงวัดต้องได้รับการตรวจสอบและได้รับค ารับรองของพนักงาน

เจ้าหน้าที ่
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เครื่องชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ยกเว้น

การให้ค ารับรอง 

มาตรา ๓๐  การตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ให้ด าเนินการโดยตรวจสอบเทียบกับแบบมาตรา 
เมื่อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ค ารับรอง 

การให้ค ารับรองให้กระท าโดยวิธีดังนี้ 
(๑) ประทับหรือแสดงเครื่องหมายค ารับรองของส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาที่      

เครื่องชั่งตวงวัด และออกหนังสือส าคัญแสดงการให้ค ารับรองประจ าเครื่องชั่งตวงวัดทุกเครื่อง 
(๒) ในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดซึ่งโดยสภาพไม่สามารถประทับหรือแสดงเครื่องหมายค ารับรองได้ 

หรือเมื่อประทับหรือแสดงเครื่องหมายค ารับรองแล้วจะท าให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องชั่งตวงวัดนั้น จะออก
หนังสือส าคัญแสดงการให้ค ารับรองอย่างเดียวก็ได้ 

ในกรณีที่เครื่องชั่งตวงวัดซึ่งใช้ด้วยกันเป็นชุด จะออกหนังสือส าคัญแสดงการให้ค ารับรอง
รวมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้ 

หนังสือส าคัญแสดงการให้ค ารับรองจะท าเป็นแถบผนึกติดไว้ที่เครื่องชั่งตวงวัดก็ได้ 
เครื่องหมายค ารับรองและหนังสือส าคัญแสดงการให้ค ารับรองตามวรรคสองให้ เป็นไปตาม

แบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๑  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาให้ค ารับรอง อธิบดีอาจขอให้ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือส านักงาน หรือองค์การชั่งตวงวัดของรัฐต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด และให้ค ารับรองได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ก าหนด และให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบเทียบกับแบบมาตราและการให้ค ารับรองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๓๒  ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดมีสองอย่าง ค ารับรองส าหรับเครื่องชั่งตวงวัดที่ยังไม่เคย
ให้ค ารับรองมาก่อนให้เรียกว่าค ารับรองชั้นแรก ค ารับรองซ้ าภายหลังการให้ค ารับรองชั้นแรกแล้วให้เรียกว่า   
ค ารับรองชั้นหลัง การให้ค ารับรองชั้นแรกและการให้ค ารับรองชั้นหลังนั้นความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดต้องอยู่
ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดในกฎกระทรวงห้ามการให้ค ารับรองชั้นหลังส าหรับเครื่องชั่งตวงวัด
ชนิดใดก็ได้ 
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มาตรา ๓๓  ค ารับรองส าหรับเครื่องชั่งตวงวัดชนิดใดให้มีอายุเท่าใดให้ก าหนดในกฎกระทรวง 
ในการให้ค ารับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับหรือแสดงวันสิ้นอายุของค ารับรองไว้ที่เครื่องชั่งตวงวัดและที่
หนังสือส าคัญแสดงการให้ค ารับรองส าหรับเครื่องชั่งตวงวัดนั้น 

มาตรา ๓๔  ให้ผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้น าเครื่องชั่งตวงวัดมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
เพ่ือให้ค ารับรองตามมาตรา ๓๐ ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๓๖ 

(๑) ผู้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัด เว้นแต่กรณีผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรา ๖๕ 

(๒) ผู้น าเข้าเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้ค ารับรอง 
(๓) ผู้ขายเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้ค ารับรองมาไว้ในครอบครอง 
(๔) ผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด 

มาตรา ๓๕  ผู้ใดน าเครื่องชั่งตวงวัดที่มิใช่เป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้
ยกเว้นตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง เข้ามาในราชอาณาจักร ก่อนรับมอบเครื่องชั่งตวงวัดนั้นไปจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควร จะประกาศก าหนดให้ผู้น าเครื่องชั่งตวงวัดใดเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๓๖  การขอให้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือให้ค ารับรองตามมาตรา ๓๔ ให้ยื่นค าขอ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขา 

ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒) ให้ยื่นค าขอก่อนน าเครื่องชั่งตวงวัดออกจ าหน่าย แต่
อย่างช้าต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ผลิตหรือรับมอบไปจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร 

ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๓) ให้ยื่นค าขอก่อนน าเครื่องชั่งตวงวัดออกจ าหน่ายแต่อย่างช้าต้อง
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้เครื่องชั่งตวงวัดมาไว้ในครอบครอง 

ในกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) ให้ยื่นค าขอก่อนส่งมอบเครื่องชั่งตวงวัดให้เจ้าของ หรือก่อนน า
เครื่องชั่งตวงวัดออกจ าหน่าย แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันซ่อมเสร็จ 

ระยะเวลาที่ก าหนดในมาตรานี้ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจขยายได้ตาม   
ความจ าเป็นเมื่อมีค าขอ 

มาตรา ๓๗  ผู้ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้ค ารับรองต้องยื่นค าขอให้ท าการ
ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือให้ค ารับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขา ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้เครื่องชั่งตวงวัดมาไว้ในครอบครอง 

ระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจขยายได้ตาม
ความจ าเป็นเมื่อมีค าขอ 

มาตรา ๓๘   ในกรณี เครื่องชั่งตวงวัดที่จะต้องตรวจสอบติดตรึงกับที่หรือยากแก่การ
เคลื่อนย้ายหรือมีจ านวนมาก ผู้ยื่นค าขอจะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนอกสถานที่ส านักงานกลาง
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หรือส านักงานสาขาก็ได้ โดยเสียค่าท าการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่าท่ีจ าเป็นและใช้จ่ายไปจริง 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ปรากฏว่าเครื่องชั่งตวงวัดใดที่ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือให้
ค ารับรอง เป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าพอจะแก้ไขให้ถูกต้องได้ ให้สั่งให้ผู้ยื่นค าขอท าการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วตรวจสอบ
ใหม ่

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้ นไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจท าลายเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรือท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือมิให้เครื่องชั่งตวงวัดนั้น
ใช้ได้ต่อไป ถ้าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นมีเครื่องหมายค ารับรองประทับหรือแสดงอยู่แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจท าลายเครื่องหมายค ารับรองหรือประทับเครื่องหมายแสดงว่าค ารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว 

เครื่องหมายแสดงว่าค ารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว ให้ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐  ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดมีเครื่องหมายเฉพาะตัว และให้
ประทับหรือแสดงเครื่องหมายนั้นไว้ที่เครื่องชั่งตวงวัดก่อนขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือให้ค ารับรอง 

ในกรณีที่เครื่องชั่งตวงวัดซึ่งโดยสภาพไม่สามารถประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวได้ 
หรือเมื่อประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวแล้ว จะท าให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องชั่งตวงวัดนั้น        
การประทบัหรือแสดงเครื่องหมายดังกล่าวจะกระท าด้วยวิธีอ่ืนแทนก็ได้ 

การประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของส านักงานกลาง 

เครื่องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่ง ให้จดทะเบียนไว้ที่ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และห้ามมิให้ส านักงานกลางและส านักงานสาขารับ       
จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายเฉพาะตัวที่บุคคลอ่ืนได้แจ้งไว้ก่อนแล้วหรือ
ที่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

มาตรา ๔๑  ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดจะขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
เพ่ือให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อมก็ได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวให้ก าหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ด้วย 

มาตรา ๔๒  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ต้องตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่
ตนผลิตหรือซ่อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานกลางก าหนด 

มาตรา ๔๓  ใบอนุญาตให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต แต่ต้องไม่เกินคราวละ
ห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วให้ท าการตามใบอนุญาตต่อไปได้จนกว่าอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาตนั้น 



- ๓๗๔ - 
 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๔  ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายไม่ออกใบอนุญาต หรือสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ก่อนมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งอนุญาตให้ท าการ
ตามใบอนุญาตไปพลางก่อนได้เม่ือมีค าขอของผู้อุทธรณ์ 

มาตรา ๔๕  ใบอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับใบอนุญาต 

มาตรา ๔๖  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามเงื่อนไขใน
การอนุญาตที่ก าหนดในกฎกระทรวง อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดครั้ง
ละไม่เกินเก้าสิบวัน 

มาตรา ๔๗  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตาม
มาตรา ๗๔ หรือฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่
ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๔๘  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่ง ให้ปิดค าสั่งดังกล่าวไว้ใน
ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตหรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาต
ได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดค าสั่ง 

มาตรา ๔๙  ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ 
มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ยก
อุทธรณ์หรือแก้ไขค าสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายได้ 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ก่อนมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งอนุญาตให้ท าการตามใบอนุญาตไปพลางก่อนได้
เมื่อมีค าขอของผู้อุทธรณ์ 

มาตรา ๕๐  ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๕๑  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตหรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดของผู้รับใบอนุญาตเว้นแต่อยู่ในระหว่างการขอรับใบแทน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐ 

  
หมวด ๕ 

อ ำนำจหน้ำที่ของนำยตรวจชั่งตวงวัด 

                   
 

มาตรา ๕๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดมีอ านาจ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อชนิดที่
รัฐมนตรีก าหนดให้ผู้บรรจุต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ ในระหว่างเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดหรือ
สินค้าหีบห่อนั้น 

(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในกิจการดังระบุไว้ในมาตรา ๒๕ 

(๓) ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือที่เป็นความผิดตามมาตรา ๒๗๐ หรือมาตรา ๒๗๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการงาน และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้า
กว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน หรือท าลายเครื่องชั่งตวงวัด หรือสินค้าหีบห่อที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิด และการค้นในเวลาดังกล่าวข้างต้นยังไม่แล้วเสร็จจะกระท าต่อไปก็ได ้

(๔) ยึดหรืออายัดเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดที่บัญญัติ
ไว้ใน (๓) 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) นายตรวจชั่งตวงวัดจะน าข้าราชการหรือลูกจ้าง
ในส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้ 

มาตรา ๕๓  เครื่องชั่งตวงวัดที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๕๒ (๔) หากปรากฏว่าไม่
จ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดี ให้ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาส่งคืนหรือถอน      
การอายัดเครื่องชั่งตวงวัดนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ยึดหรืออายัด 

เครื่องชั่งตวงวัดที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาล      
ไม่พิพากษาให้ริบและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ขอรับคืนภายในก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่มี
ค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมการค้าภายใน *และให้
จัดการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

เครื่องชั่งตวงวัดที่อายัดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่
พิพากษาให้ริบ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดถอนการอายัดโดยมิชักช้า 
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มาตรา ๕๔  สินค้าหีบห่อที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๕๒ (๔) นายตรวจชั่งตวงวัดมีอ านาจสั่ง
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแก้ไขหีบห่อนั้นให้ถูกต้อง หรือจะสั่งให้ท าลายหีบห่อของสินค้านั้นแล้วคืนสินค้า
ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้ 

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายตรวจชั่งตวงวัดตามวรรคหนึ่ง 
นายตรวจชั่งตวงวัดมีอ านาจท าลายหีบห่อของสินค้านั้น แล้วคืนสินค้าให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดย
เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้านั้น แต่ในกรณีท าลายหีบห่อแล้ว ถ้าสินค้านั้นโดย
สภาพไม่อาจคืนได้จะแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองถ่ายสินค้าจากหีบห่อนั้นแล้วน าสินค้าคืนไปภายในเวลาที่
ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม ให้สินค้านั้นตก
เป็นของกรมการค้าภายใน*และให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

มาตรา ๕๕  เครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อที่ยึดไว้ตามมาตรา ๕๒ (๔) ถ้าขณะยึดไม่ปรากฏ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองและไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึด 
ให้ตกเป็นของกรมการค้าภายใน*และให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

มาตรา ๕๖  สินค้าหีบห่อท่ียึดไว้ตามมาตรา ๕๒ (๔) ถ้าเป็นของเสียง่ายหรือถ้าเก็บรักษาไว้จะ
เป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินสมควร อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
จะจัดการขายหรือจ าหน่ายสินค้าหีบห่อนั้นก่อนถึงก าหนดตามมาตรา ๕๕ ก็ได้ ได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใดให้
ยึดไว้แทนสินค้าหีบห่อนั้น 

การขายหรือจ าหน่ายสินค้าหีบห่อตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

มาตรา ๕๗   ในกรณีที่นายตรวจชั่ งตวงวัดตรวจพบเครื่องชั่ งตวงวัดที่ ไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเครื่องชั่งตวงวัดที่ความเที่ยงของเครื่องผิด
เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง นายตรวจชั่งตวงวัดมีอ านาจท าลายเครื่องหมายค า
รับรองและท าเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นจนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องและน าไปให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือให้ค ารับรองใหม่ หรือยึดเครื่องชั่งตวงวัดนั้นแล้วน าส่งส านักงานกลางหรือส านักงาน
สาขา 

เครื่องชั่งตวงวัดที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือเครื่องชั่งตวงวัดที่ ไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้
ครอบครอง หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึด ให้เครื่องชั่งตวงวัด
นั้นตกเป็นของกรมการค้าภายใน* และให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองมา
ขอรับเครื่องชั่งตวงวัดนั้นคืนภายในก าหนด ให้ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพ่ือน าไปแก้ไขให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด แต่ถ้า
ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาพิจารณาเห็นว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือมีสภาพ
ไม่สมควรจะใช้เป็นเครื่องชั่งตวงวัดต่อไป ก็ให้ตกเป็นของกรมการค้าภายใน*และให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดี
ก าหนด 
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มาตรา ๕๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายตรวจชั่งตวงวัดตามมาตรา ๕๒ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๕๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ นายตรวจชั่งตวงวัดต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวนายตรวจชั่งตวงวัด ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๑  เพ่ือประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๖ 

สินค้ำหีบห่อ 

                   
  
มาตรา ๖๒  รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดชนิดของสินค้าหีบห่อที่ผู้บรรจุต้อง 
(๑) แสดงปริมาณของสินค้าที่หีบห่อ 

(๒) แสดงปริมาณของสินค้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด หรือ 

(๓) บรรจุสินค้าตามปริมาณที่ก าหนด 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีผลใช้บังคับนับแต่ วันที่
รัฐมนตรีก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓  การแสดงปริมาณของสินค้าตามมาตรา ๖๒ หรือที่ผู้บรรจุแสดงไว้ที่หีบห่อต้อง
แสดงให้ถูกต้องตรงกับปริมาณของสินค้าในหีบห่อ 

การแสดงปริมาณของสินค้าที่หีบห่อโดยคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด ให้ถือว่าเป็นการแสดงปริมาณที่ถูกต้อง 

มาตรา ๖๔  บรรดาสินค้าหีบห่อที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรที่แสดงปริมาณของสินค้าตาม
มาตราชั่งตวงวัดของต่างประเทศ ผู้น าเข้าต้องแสดงปริมาณของสินค้าตามมาตราชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติ
นี้  และตามวิธีการและอัตราเปรียบเทียบมาตราชั่งตวงวัดของต่างประเทศกับมาตราชั่ งตวงวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

การแสดงปริมาณของสินค้าตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าก่อนรับมอบสินค้าไปจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เว้นแต่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตให้กระท าภายหลัง
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด 
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หมวด ๗ 

เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อกำรส่งออก 

                   
 
มาตรา ๖๕  ผู้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัดเพ่ือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตและการส่งออกซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาเครื่องชั่งตวงวัดที่ผลิตเพ่ือการส่งออกตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับการยกเว้นการให้ค า
รับรองตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ แต่ผู้ผลิตจะน าเครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าวมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเพื่อให้ค ารับรองก็ได้ 

 
หมวด ๘ 

บทก ำหนดโทษ 

                   
 
มาตรา ๖๖  ผู้ใดใช้มาตราชั่งตวงวัดอื่นนอกจากท่ีก าหนดในมาตรา ๙ ในการซื้อ ขายหรือ

จ าหน่ายสินค้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๖๗  ผู้ใดใช้มาตราชั่งตวงวัด หรือท าการชั่งตวงวัดในการซื้อขายหรือจ าหน่ายสินค้า 
โดยไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๖๘  ผู้ใดประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ โดยไม่มีหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖๙  ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือผู้รับ
ใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๗๐  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ หรือผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗๑  ในการประกอบธุรกิจการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๗๒  ในการประกอบธุรกิจการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด ตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดออก
หนังสือแสดงผลการชั่ง ตวงหรือวัดอันเป็นเท็จเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗๓  ผู้ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
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มาตรา ๗๔  ผู้ใด 

(๑) ปลอมแปลงหรือแก้ไขเครื่องหมายค ารับรองหรือหนังสือส าคัญแสดงการให้ค ารับรองของ
ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขา 

(๒) น าเครื่องหมายค ารับรองของส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาจากเครื่องชั่ งตวงวัด
เครื่องหนึ่งไปใช้กับเครื่องชั่งตวงวัดอีกเครื่องหนึ่ง หรือ 

(๓) ลบเครื่องหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แสดงว่าเครื่องหมายค ารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท 

มาตรา ๗๕  ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพ่ือให้เครื่องชั่งตวงวัดที่มีการให้ค ารับรองตามมาตรา ๓๐ 
แสดงน้ าหนัก ปริมาตร ปริมาณ หรือหน่วยใด ๆ ผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราเกิน
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนสองหมื่นบาท 

มาตรา ๗๖  ผู้ใดโดยรู้ว่าได้มีการกระท าแก่เครื่องชั่งตวงวัดอันเป็นความผิดตามมาตรา ๗๔ 
หรือมาตรา ๗๕ 

(๑) ขายหรือจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือขายหรือจ าหน่ายซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรือ 

(๒) ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดนั้นในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗๗  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผู้ใด น าเครื่องหมายค ารับรองหรือหนังสือส าคัญ
แสดงการให้ค ารับรองของส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาที่รับไปจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไปใช้เพ่ือให้การ
รับรองในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗๘  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ผู้ใดน าเครื่องหมายค ารับรองหรือหนังสือส าคัญ
แสดงการให้ค ารับรองของส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาที่รับไปจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไป ใช้กับเครื่องชั่ง
ตวงวัดที่ตนเองมิได้ผลิตหรือซ่อม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

มาตรา ๗๙  ผู้ใดใช้หรือมีเครื่องชั่งตวงวัดไว้เพ่ือใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง โดยรู้
ว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นมีความเที่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๘๐  ผู้ใด 

(๑) ถอน ท าลาย ท าให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายหรือสิ่งอ่ืนใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดท าไว้เพ่ือ
แสดงการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ 

(๒) ถอน ท าลาย ท าให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่นายตรวจชั่งตวงวัดท า
ไว้ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง เว้นแต่จะกระท าโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 
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ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๘๑  ผู้ประกอบธุรกิจในการผลิต น าเข้า ขาย หรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๘๒  ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่นายตรวจชั่งตวงวัดซึ่ง
ปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๘๓  ผู้บรรจุผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีที่ก าหนดตามมาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๘๔  ผู้บรรจุผู้ใดบรรจุสินค้าหีบห่อโดยรู้ว่าปริมาณของสินค้าที่บรรจุในหีบห่อไม่
ถูกต้องตามที่แสดงไว้ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๘๕  ผู้ใดขายหรือจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือขายหรือจ าหน่ายซึ่งสินค้าหีบห่อที่แสดง
ปริมาณไว้ โดยรู้ว่าปริมาณของสินค้าที่บรรจุในหีบห่อไม่ถูกต้องตามที่แสดงไว้ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
หรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๘๖  ผู้ใดขายหรือมีไว้เพ่ือขายซึ่งสินค้าหีบห่อที่ไม่มีการแสดงปริมาณของสินค้าตาม
มาตรา ๖๒ (๑) หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๘๗  ผู้น าเข้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการแสดงปริมาณของสินค้าและอัตราเปรียบเทียบที่
รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายก าหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล 
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา ๘๙  ถ้าเจ้าพนักงานต่อไปนี้เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุก หรือไม่ควรถูก
ฟ้องร้อง ส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือที่มีโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ให้มีอ านาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิดในกรุงเทพมหานคร 

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิดใน
จังหวัดอ่ืน 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
เปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ด าเนินคดีต่อไป 
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มาตรา ๙๐  ในกรณีที่นายตรวจชั่งตวงวัดเป็นผู้จับกุมผู้ต้องหาในความผิดที่เปรียบเทียบได้
ตามพระราชบัญญัตินี้ และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ถ้าผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องร้องขอ อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย แล้วแต่กรณี จะปล่อย
ผู้ต้องหาชั่วคราวในระหว่างรอการเปรียบเทียบหรือรอการช าระเงินค่าปรับโดยมีประกันหรือมีประกันและ
หลักประกันก็ได้  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๑  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดที่เปรียบเทียบได้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายแล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ และให้น ามาตรา ๙๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
บทเฉพำะกำล 

                   
  
มาตรา ๙๒  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และค าสั่งที่ออกตามบทกฎหมายที่ให้

ยกเลิกตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติ
นี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบหรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๓  บรรดาเครื่องชั่งตวงวัดที่มีการให้ค ารับรองแล้วตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวง
วัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ให้ถือว่ามีการให้ค ารับรองตามพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาอาชญาบัตรที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ให้ถือ
เป็นหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๔  ผู้ใดประกอบธุรกิจการให้บริการชั่งตวงหรือวัดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗ อยู่
แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งการประกอบธุรกิจ
ตามมาตรา ๑๗ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้แจ้งการประกอบธุรกิจแล้วให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

  
ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 

ชวน  หลีกภัย 

นำยกรัฐมนตรี 
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อัตรำค่ำธรรมเนียม 

                   
  

(๑) การประกอบธุรกิจ 

(ก) การผลิต  เครื่องชั่ง ปีละ       ๔,๐๐๐     บาท 

เครื่องตวง ปีละ       ๒,๐๐๐     บาท 

เครื่องวัด ปีละ       ๒,๐๐๐     บาท 

(ข) การน าเข้า  เครื่องชั่ง ปีละ       ๘,๐๐๐     บาท 

    เครื่องตวง ปีละ       ๔,๐๐๐     บาท 

เครื่องวัด ปีละ       ๔,๐๐๐     บาท 

(ค) การขาย   เครื่องชั่ง ปีละ       ๑,๐๐๐     บาท 

เครื่องตวง ปีละ         ๕๐๐     บาท 

เครื่องวัด ปีละ         ๕๐๐     บาท 

(ง) การซ่อม   เครื่องชั่ง ปีละ       ๑,๐๐๐     บาท 

    เครื่องตวง ปีละ         ๕๐๐     บาท 

เครื่องวัด ปีละ         ๕๐๐     บาท 

(จ) การให้บริการชั่ง    ปีละ       ๑,๐๐๐     บาท 

(ฉ) การให้บริการตวง   ปีละ         ๕๐๐     บาท 

(ช) การให้บริการวัด    ปีละ         ๕๐๐     บาท 

  
(๒) การตรวจสอบและการให้ค ารับรองชั้นแรก 

เครื่องชั่ง 
(ก) เครื่องชั่ง 

แสดงน้ าหนักไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม  เครื่องละ       ๒๐๐     บาท 

แสดงน้ าหนักเกิน ๒๐ กิโลกรัม 

แต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม   เครื่องละ       ๕๐๐     บาท 

แสดงน้ าหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม 

แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม  เครื่องละ     ๑,๐๐๐     บาท 

แสดงน้ าหนักเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม 

แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม  เครื่องละ     ๓,๐๐๐     บาท 

แสดงน้ าหนักเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องละ   ๑๐,๐๐๐     บาท 

(ข) ตุ้มน้ าหนักและตุ้มถ่วง 
น้ าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม  ตุ้มละ             ๕๐     บาท 
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น้ าหนักเกิน ๑ กิโลกรัม 

แต่ไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม   ตุ้มละ           ๑๐๐     บาท 

น้ าหนักเกิน ๑๐ กิโลกรัม  ตุ้มละ           ๒๐๐     บาท 

เครื่องตวง 
แสดงปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร  เครื่องละ         ๕๐     บาท 

แสดงปริมาตรเกิน ๑๐๐ ลิตร 

แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร   เครื่องละ       ๕๐๐     บาท 

แสดงปริมาตรเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 

ให้เรียกเก็บ ๑,๐๐๐ ลิตรแรก ๕๐๐ บาท 

๑,๐๐๐ ลิตรต่อไป ๑,๐๐๐ ลิตรละ ๑๐๐ บาท 

เศษของ ๑,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเท่ากับ 

๑,๐๐๐ ลิตร แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท 

เครื่องวัด 

(ก) เครื่องวัดความยาว 

แสดงความยาวไม่เกิน ๑๐ เมตร  เครือ่งละ         ๕๐     บาท 

แสดงความยาวเกิน ๑๐ เมตร  เครื่องละ       ๒๐๐     บาท 

(ข) เครื่องวัดปริมาตร   เครื่องละ     ๕,๐๐๐     บาท 

(ค) เครื่องวัดอย่างอ่ืน   เครื่องละ     ๓,๐๐๐     บาท 

  
(๓) การตรวจสอบและการให้ค ารับรองชั้นหลัง ร้อยละห้าสิบของค่าธรรมเนียม 

ตาม (๒) 
  
(๔) การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด เท่ากับค่าธรรมเนียม  ตาม (๒) 
  
(๕) การออกหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ 

ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด  ฉบับละ      ๑,๐๐๐     บาท 

  
(๖) ใบอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อม 

เป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรอง  ปีละ        ๑๐,๐๐๐     บาท 

  
(๗) การต่ออายุใบอนุญาต เท่ากับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

  
(๘) การออกใบแทนใบอนุญาต   ฉบับละ         ๑๐๐     บาท 
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บัญชีมำตรำชั่งตวงวัดตำมมำตรำ ๙ 

                   
 
ก. มาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริก 

  
(๑) หน่วยมูลฐานของความยาวให้เป็นเมตร คือ ความยาวของทางเดินของแสงในสุญญากาศ

ในช่วงเวลา ๑ ใน ๒๙๙,๗๙๒,๔๕๘ ของหนึ่งวินาที 
ให้จ านวนหน่วยของความยาวเป็นดังต่อไปนี้ 
  

                  ชื่อ                           อัตรา                                      อักษรย่อ 

            กิโลเมตร  เท่ากับ   พันเมตร   กม. 
            เฮกโตเมตร  เท่ากับ   ร้อยเมตร   ฮม. 
            เดคาเมตร  เท่ากับ   สิบเมตร   ดคม. 
            เมตร   เท่ากับ   หนึ่งเมตร   ม. 
            เดซิเมตร  เท่ากับ   หนึ่งในสิบของหนึ่งเมตร  ดม. 
            เซนติเมตร  เท่ากับ   หนึ่งในร้อยของหนึ่งเมตร ซม. 
            มิลลิเมตร  เท่ากับ   หนึ่งในพันของหนึ่งเมตร  มม. 
            ไมโครเมตร  เท่ากับ   หนึ่งในล้านของหนึ่งเมตร มคม. 

  
(๒) หน่วยของพ้ืนที่ให้เป็นตารางเมตร คือ พ้ืนที่ตารางเหลี่ยมมีด้านกว้างยาวด้านละหนึ่งเมตร 

ให้จ านวนหน่วยของพ้ืนที่เป็นดังต่อไปนี้ 
  

                  ชื่อ                           อัตรา                                      อักษรย่อ 

            ตารางกิโลเมตร  เท่ากับ   ล้านตารางเมตร  กม.๒ 
            ตารางเฮกโตเมตร เท่ากับ   หมื่นตารางเมตร  ฮม.๒ 
            ตารางเดคาเมตร เท่ากับ   ร้อยตารางเมตร   ดคม.๒ 
            ตารางเมตร  เท่ากับ   หนึ่งตารางเมตร  ม.๒ 
            ตารางเดซิเมตร  เท่ากับ   หนึ่งในร้อยของหนึ่งตารางเมตร ดม.๒ 
            ตารางเซนติเมตร เท่ากับ   หนึ่งในหมื่นของหนึ่งตารางเมตร ซม.๒ 
            ตารางมิลลิเมตร  เท่ากับ   หนึ่งในล้านของหนึ่งตารางเมตร มม.๒ 
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(๓) หน่วยของปริมาตรให้เป็นลูกบาศก์เมตร คือ ปริมาตรที่บรรจุอยู่ในลูกบาศก์ มีด้าน
กว้างยาวและสูงด้านละหนึ่งเมตร 

ให้จ านวนหน่วยของปริมาตรเป็นดังต่อไปนี้ 
                  ชื่อ                              อัตรา                                      อักษรย่อ 

            ลูกบาศก์กิโลเมตร เท่ากับ   พันล้านลูกบาศก์เมตร   กม.๓ 
            ลูกบาศก์เฮกโตเมตร เท่ากับ   ล้านลูกบาศก์เมตร   ฮม.๓ 
            ลูกบาศก์เดคาเมตร เท่ากับ   พันลูกบาศก์เมตร   ดคม.๓ 
            ลูกบาศก์เมตร  เท่ากับ   หนึ่งลูกบาศก์เมตร    ม.๓ 
            ลูกบาศก์เดซิเมตร เท่ากับ   หนึ่งในพันของหนึ่งลูกบาศก์เมตร  ดม.๓ 
            ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ   หนึ่งในล้านของหนึ่งลูกบาศก์เมตร ซม.๓ 
            ลูกบาศก์มิลลิเมตร เท่ากับ   หนึ่งในพันล้านของหนึ่งลูกบาศก์เมตร มม.๓ 

  
(๔) หน่วยของความจุให้เป็นลิตร คือ ปริมาตรของน้ าบริสุทธิ์หนักหนึ่งกิโลกรัม ณ อุณหภูมิ ๔ 

องศาเซลเซียส เมื่อความกดบรรยากาศปกติ 
ให้จ านวนหน่วยของความจุเป็นดังต่อไปนี้ 
  

                  ชื่อ                              อัตรา                                   อักษรย่อ 

            กิโลลิตร  เท่ากับ   พันลิตร   กล. 
            เฮกโตลิตร  เท่ากับ   ร้อยลิตร   ฮล. 
            เดคาลิตร  เท่ากับ   สิบลิตร   ดคล. 
            ลิตร   เท่ากับ   หนึ่งลิตร   ล. 
            เดซิลิตร  เท่ากับ   หนึ่งในสิบของหนึ่งลิตร  ดล. 
            เซนติลิตร  เท่ากับ   หนึ่งในร้อยของหนึ่งลิตร  ซล. 
            มิลลิลิตร  เท่ากับ   หนึ่งในพันของหนึ่งลิตร  มล. 
เพ่ือประโยชน์ในการแสดงปริมาตรให้ถือว่าหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งลูกบาศก์เดซิเมตร 

  
(๕)      หน่วยมูลฐานของมวลสารให้เป็นกิโลกรัม คือ มวลสารซึ่งเท่ากับมวลสารแบบประถม

ระหว่างประเทศของกิโลกรัม 

ให้จ านวนหน่วยของมวลสารเป็นดังต่อไปนี้ 
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                  ชื่อ                              อัตรา                                   อักษรย่อ 

            เมตริกตัน  เท่ากับ   พันกิโลกรัม   ต. 
            เมตริกควินตัน  เท่ากับ   ร้อยกิโลกรัม   ควต. 
            กิโลกรัม  เท่ากับ   หนึ่งกิโลกรัม   กก. 
            เฮกโตกรัม  เท่ากับ   หนึ่งในสิบของหนึ่งกิโลกรัม ฮก. 
            เดคากรัม  เท่ากับ   หนึ่งในร้อยของหนึ่งกิโลกรัม ดคก. 
            กรมั   เท่ากับ   หนึ่งในพันของหนึ่งกิโลกรัม ก. 
            เดซิกรัม  เท่ากับ   หนึ่งในหมื่นของหนึ่งกิโลกรัม  ดก. 
            เซนติกรัม  เท่ากับ   หนึ่งในแสนของหนึ่งกิโลกรัม ซก. 
            มิลลิกรัม  เท่ากับ   หนึ่งในล้านของหนึ่งกิโลกรัม มก. 
            ไมโครกรัม   เท่ากับ   หนึ่งในพันล้านของหนึ่งกิโลกรัม มคก. 

เพ่ือประโยชน์ในการแสดงน้ าหนัก ให้ถือว่าจ านวนหน่วยของมวลสารแห่งสิ่งใดเป็นจ านวน
หน่วยของน้ าหนักแห่งสิ่งนั้น 

(๖) หน่วยมูลฐานของเวลาให้เป็นวินาที คือ ระยะเวลาเท่ากับ ๙,๑๙๒,๖๓๑,๗๗๐ คาบของ
การแผ่รังสีที่สมนัยกับการเปลี่ยนระดับไฮเปอร์ไฟน์สองระดับของอะตอมซีเซียม-๑๓๓ ในสถานะพ้ืนฐาน 

  
(๗) หน่วยมูลฐานของกระแสไฟฟ้าให้เป็นแอมแปร์ คือ ปริมาณของกระแสไฟฟ้า ซึ่งถ้ารักษา

ให้คงที่อยู่ในตัวน าสองเส้นที่มีความยาวอนันต์ มีพ้ืนที่ภาคตัดขวางกลมเล็กมากจนไม่จ าเป็นต้องค านึงถึง และ
วางอยู่คู่ขนานห่างกันหนึ่งเมตรในสุญญากาศแล้ว จะท าให้เกิดแรงระหว่างตัวน าทั้งสองเท่ากับ ๒ x ๑๐-๗ นิวตัน 
ต่อความยาวหนึ่งเมตร 

  
(๘) หน่วยมูลฐานของอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ให้เป็นเคลวิน ซึ่งเท่ากับ ๑ ใน ๒๗๓.๑๖ 

ของอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ของจุดสามสภาวะของน้ า 

หนว่ยเคลวินให้ใช้ส าหรับแสดงช่วงอุณหภูมิ หรือความแตกต่างของอุณหภูมิด้วย 

ในกิจการทั้งปวง ให้ใช้หน่วยอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสได้ 
อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเท่ากับอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ลบด้วย ๒๗๓.๑๕ 

  
(๙) หน่วยมูลฐานของปริมาณสารให้เป็นโมล คือ ปริมาณสารของระบบที่ ประกอบด้วย

องค์ประกอบมูลฐาน ซึ่งมีจ านวนเท่ากับจ านวนอะตอมใน ๐.๐๑๒ กิโลกรัม ของคาร์บอน-๑๒ เมื่อใช้โมลต้อง
ระบุองค์ประกอบมูลฐาน ซึ่งอาจจะเป็นอะตอมโมเลกุล ไอออนอิเล็กตรอน อนุภาคอ่ืน ๆ หรือกลุ่มของอนุภาค
ตามท่ีก าหนด 
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(๑๐) หน่วยมูลฐานของความเข้มแห่งการส่องสว่างให้เป็นแคนเดลา คือ ความเข้มแห่งการ
ส่องสว่าง ในทิศทางที่ก าหนดให้ของแหล่งก าเนิด ซึ่งแผ่รังสีเอกรงค์ด้วยความถี่ ๕๔๐ x ๑๐๑๒  เฮิรตซ์  และมี
ความเข้มแผ่รังสีในทิศทางนั้นเท่ากับ ๑ ใน ๖๘๓ วัตต์ ต่อสเตอเรเดียน 

  
ข. มาตราชั่งตวงวัดในระบบประเพณีท่ีเทียบเข้าหาระบบเมตริก 

  
(๑) หน่วยของความยาว 

                 ชื่อ                                   อัตรา                               อักษรย่อ 

                 เส้น    ให้เท่ากับ สี่สิบเมตร  ส. 
                 วา     ให้เท่ากับ สองเมตร  ว. 
                 ศอก    ให้เท่ากับ หนึ่งในสองของหนึ่งเมตร ศ. 
                 คืบ     ให้เท่ากับ หนึ่งในสี่ของหนึ่งเมตร ค. 

  
(๒) หน่วยของพ้ืนที่ 

                  ชื่อ                                  อัตรา                               อักษรย่อ 

                 ไร่     ให้เท่ากับ พันหกร้อยตารางเมตร ร. 
                 งาน    ให้เท่ากับ  สี่ร้อยตารางเมตร  ง. 
                 ตารางวา    ให้เท่ากับ สี่ตารางเมตร  ว๒ 

  
(๓) หน่วยของความจุ 

                  ชื่อ                                  อัตรา                               อักษรย่อ 

                 เกวียนหลวง   ให้เท่ากับ สองพันลิตร  กว. 
                 บั้นหลวง    ให้เท่ากับ  พันลิตร   บ. 
                 สัดหลวง    ให้เท่ากับ ยี่สิบลิตร  ส. 
                 ทะนานหลวง   ให้เท่ากับ หนึ่งลิตร   ท. 

  
(๔) หน่วยของน้ าหนัก 

                  ชื่อ                                  อัตรา                               อักษรย่อ 

                 หาบหลวง    ให้เท่ากับ หกสิบกิโลกรัม  ห. 
                 ชั่งหลวง    ให้เท่ากับ หกร้อยกรัม  ช. 
                 กะรัตหลวง  ให้เท่ากับ หนึ่งเมตริกกะรัตหรือ กร. 

ยี่สิบเซนติกรัม 

 กะรัตหลวง ให้ใช้ส าหรับอัญมณีเท่านั้น 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๖ ได้ใช้บังคับมานานแล้ว แม้ว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง แต่บทบัญญัติบางประการยัง
ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดเสียใหม่ เพื่อลดมาตรการ
ควบคุมของรัฐมาเป็นการก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมและให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือส่ง เสริมผู้ประกอบธุรกิจในการผลิต
เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓ 

 

มาตรา ๘๙  ในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขค าว่า “กรมทะเบียน
การค้า”  เป็น “กรมการค้าภายใน”  และค าว่า “อธิบดีกรมทะเบียนการค้า”  เป็น “อธิบดีกรมการค้าภายใน” 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ท่ีโอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอน
ส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจ
หน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารง
ต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

พระรำชบัญญัติมำตรำชั่งตวงวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๔ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

                                                           
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๑/๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้ถ่ายโอนภารกิจในการเป็นนายตรวจชั่งตวงวัดให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้ง

พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นนายตรวจชั่งตวงวัดได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ประกำศกระทรวงพำณิชย์ 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็นนำยตรวจชั่งตวงวัด 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                        

  
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดให้ถ่ายโอนภารกิจในการเป็นนายตรวจชั่งตวงวัดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึ งออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑๑  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒  ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นนายตรวจชั่งตวงวัดปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบเครื่องชั่งสปริง ทั้งนี้ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(๒) เป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายตรวจชั่งตวงวัดจากกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ 

ข้อ ๓  ให้พนักงานเมืองพัทยาที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เป็นนายตรวจชั่งตวงวัดปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบเครื่องชั่งสปริง ทั้งนี้ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
เมืองพัทยา ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากนายกเมอืงพัทยา 

(๒) เป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายตรวจชั่งตวงวัดจากกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๙๙ ง/หน้า ๒/๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
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ข้อ ๔  ให้พนักงานเทศบาลที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เป็นนายตรวจชั่งตวงวัดปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบเครื่องชั่งสปริง ทั้งนี้ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีของเทศบาลต้นสังกัดของพนักงานเทศบาล 

(๒) เป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายตรวจชั่งตวงวัดจากกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ 

ข้อ ๕  ให้พนักงานส่วนต าบลที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เป็นนายตรวจชั่งตวงวัดปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบเครื่องชั่งสปริง ทั้งนี้ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดของพนักงานส่วน
ต าบล 

(๒) เป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายตรวจชั่งตวงวัดจากกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ 

  
  

ประกำศ ณ วันที่ ๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พรทิวำ  นำคำศัย 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ 
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พระรำชบัญญัติ 
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                        

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีท่ี ๖๒ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ           

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรค

ระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่า
เกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน 
                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๒ ก/หน้า ๑/๗ กันยายน ๒๕๕๐ 
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หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อ
วินาศกรรมด้วย 

“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระท าใดๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สินของ

ประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติ   
งานใดๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของรัฐ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

“จังหวัด” ไม่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
“อ าเภอ” หมายความรวมถึงก่ิงอ าเภอ แต่ไม่หมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร 
“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี นายก

เมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ่ืน 
“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น และผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา   

สาธารณภัยในพื้นท่ีต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                        

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า 
“กปภ.ช.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ   
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้งข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗ ให้ กปภ.ช. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามมาตรา 

๑๑ (๑) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๓) บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
(๔) ให้ค าแนะน า ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทา            

สาธารณภัย 
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง กปภ.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได้ ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับ
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง กปภ.ช. อาจเรียกให้
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหรือ
ชี้แจงหรือให้ข้อมูลก็ได้ 
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มาตรา ๘ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้u3623 .ยังมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้น
จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๐ การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ      
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและ        
รองประธานกรรมการทั้งสองไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมส าหรับการประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน        
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๑ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพ่ือขออนุมัติต่อ
คณะรัฐมนตรี 
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(๒) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

(๓) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 

(๔) แนะน า ให้ค าปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน 

(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยในแต่ละระดับ 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามที่             
ผู้บัญชาการ นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) แล้วให้
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

ในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) ให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
มาปรึกษาหารือและจัดท า ทั้งนี้ จะจัดให้หน่วยงานภาคเอกชนเสนอข้อมูลหรือความเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการจัดท าแผนด้วยก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) กรมป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยจะจัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัดเพ่ือปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นและ
จังหวัดอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ตามความจ าเป็น และจะให้มีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึ้น 
เพ่ือก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดหรือตามที่ผู้อ านวยการ
จังหวัดมอบหมายด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๒ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามมาตรา ๑๑ (๑) อย่างน้อย
ต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

(๒) แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะ
หน้าและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร
และการสาธารณูปโภค 

(๓) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการด าเนินการตาม (๑) 
และ (๒) และวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณเพ่ือการด าเนินการดังกล่าว 
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(๔) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้และจัดระบบ
การปฏิบัติการในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน 

(๕) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟ้ืนฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังที่        
สาธารณภัยสิ้นสุด 

การก าหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะต้องก าหนดให้สอดคล้องและครอบคลุมถึงสาธารณภัย
ต่างๆ โดยอาจก าหนดตามความจ าเป็นแห่งความรุนแรงและความเสี่ยงในสาธารณภัยด้านนั้น และในกรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้
ระบุไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย 

มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการมีอ านาจควบคุมและก ากับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและพระราชบัญญัตินี้ 
ในการนี้ ให้มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เจ้าพนักงาน 
และอาสาสมัครได้ท่ัวราชอาณาจักร 

ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายโดยให้มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการ
ตามวรรคหนึ่งรองจากผู้บัญชาการ 

มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีเป็นผู้อ านวยการกลางมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว
ราชอาณาจักร และมีอ านาจควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ได้ทั่วราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(๒) ก ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้

ยานพาหนะ และสิ่งอ่ืน เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ก าหนดในแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(๔) ด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสงเคราะห์เบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย
และการปฏิบัติการใดๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บัญชาการและผู้อ านวยการกลางมอบหมาย 
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เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อ านวยการจังหวัดมีอ านาจสั่ง
การหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในจังหวัด ให้ด าเนินการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอ านาจสั่งการ ควบคุมและก ากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา ๑๕ (๑) อย่างน้อย
ต้องมีสาระส าคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระส าคัญอ่ืนดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มีอ านาจสั่ง
การด้านต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือ
สิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล 

มาตรา ๑๗ ในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกหรือผู้แทนเป็นรองประธาน

กรรมการ 
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 
(๕) กรรมการอื่น ประกอบด้วย 

(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดตามจ านวนที่ผู้ ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควรแต่งตั้ง 

(ข) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่จ านวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
เทศบาลจ านวนสองคนและผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนห้าคน 

(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในจังหวัดตามจ า นวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
แต่งตั้ง 

(๖) หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผู้แทนกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร
ของสถาบันการศึกษานั้น เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร 
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ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดก าหนด 

ในกรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

มาตรา ๑๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผู้อ านวยการจังหวัด มีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการ
จังหวัดมอบหมาย 

มาตรา ๑๙ ให้นายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการอ าเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการอ าเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ มีอ านาจสั่ง
การหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอให้ด าเนินการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอ านาจสั่งการควบคุม และ
ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบใน
ฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง
การควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน
และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
หมวด ๒ 

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
                        

  
มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งพ้ืนที่ใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นมีหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้นและผู้อ านวยการ
จังหวัดทราบทันท ี

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ          

เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใดๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยให้
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจ าเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ท่ีเกี่ยวเนื่อง 

(๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย 

(๕) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพ้ืนที่ อาคารหรือสถานที่ท่ีก าหนด 
(๖) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 

มาตรา ๒๒ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๑ เกิดขึ้น ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการ
จังหวัดมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการท้องถิ่น โดยในกรณีผู้อ านวยการอ าเภอ ให้สั่งการได้ส าหรับใน
เขตอ าเภอของตน และในกรณีผู้อ านวยการจังหวัด ให้สั่งการได้ส าหรับในเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อ านวยการ
อ าเภอหรือผู้อ านวยการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป 

ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผู้อ านวยการจังหวัดจะ
สั่งการให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดกระท าหรืองดเว้น     
การกระท าใดที่มีผลกระทบต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้ ค าสั่งดังกล่าวให้มีผลบังคับเป็น
ระยะเวลาตามที่ก าหนดในค าสั่ง แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้ค าสั่งดังกล่าวมีผล
บังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เป็นอ านาจของผู้บัญชาการท่ีจะสั่งการได้ตามความจ าเป็นแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 

ในกรณีที่ พ้ืนที่ที่ เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหนึ่งอยู่ ในความรับผิดชอบของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 
๒๑ ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๒๓ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใดให้
เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น     
ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
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มาตรา ๒๔ เมื่อเกิดสาธารณภัย ให้ เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุต้องเข้า
ด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้นเพ่ือ
สั่งการต่อไป และในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการใดๆ เพ่ือคุ้มครองชีวิต
หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ 

มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึงผู้อ านวยการ
มีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็น
อุปสรรคแก่การบ าบัดปัดป้องภยันตรายได้ ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนจากสาธารณภัยนั้น 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันภัยต่อส่วนรวม
ด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่การดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินจะมีผลท าให้
เกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่อ่ืนหรือก่อให้เกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้นแก่เขตพ้ืนที่อ่ืน ผู้อ านวยการท้องถิ่นจะใช้
อ านาจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการจังหวัด 

มาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีที่เจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
พ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเพ่ือท าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้นหรือเมื่ออยู่ภายใต้
การควบคุมของผู้อ านวยการ ก็ให้กระท าได้แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสาธารณภัยได้
ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่
ดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานตามวรรคสองให้      
เจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดย        
เจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าว 

มาตรา ๒๗ ในการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อ านวยการและเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพ่ือให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการ
รักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัย 

(๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
(๔) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย 
(๕) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่

ใกล้เคียง เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ 
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ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการจะจัดให้มีเครื่องหมายหรือ
อาณัติสัญญาณเพ่ือใช้ในการก าหนดสถานที่หรือการด าเนินการใดตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ในการด าเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานจะด าเนินการเอง
หรือมอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการ หรือช่วยด าเนินการก็ได้และใน
กรณีตาม (๕) จะมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ด าเนินการหรือช่วยด าเนินการด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๘ เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการที่ผู้ใดอยู่อาศัยในพ้ืนที่
นั้นจะก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ให้ผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการ 
ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่นั้นออกไปจากพ้ืนที่ดังกล่าว 
ทั้งนี้ เฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา ๒๙ เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใดและการอยู่อาศัยหรือด าเนิน
กิจการใดๆ ในพ้ืนที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการกลาง
ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการอ าเภอ 
จะประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือด าเนินกิจการใดในพ้ืนที่ดังกล่าวก็ได้ประกาศดังกล่าวให้
ก าหนดระยะเวลาการห้ามและเขตพ้ืนที่ที่ห้ามตามท่ีจ าเป็นไว้ด้วย 

มาตรา ๓๐ ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นและท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟ้ืนฟูที่
ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับจากทางราชการ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟ้ืนฟูและสถานที่
ติดต่อของหน่วยงานนั้นไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

บรรดาเอกสารราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
เมื่อผู้ประสบภัยร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือที่เป็นภูมิล าเนาของ
ผู้ประสบภัย ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นแจ้งให้หน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบ และให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออก
เอกสารทางราชการดังกล่าวให้ใหม่ตามหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหรือ
ส่งมอบผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เป็นผู้แจ้ง ทั้งนี้โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
หรือค่าบริการ แม้ว่าตามกฎหมายที่ เกี่ยวกับการออกเอกสารราชการดังกล่าวจะก าหนดให้ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพ่ือรับการ
สงเคราะห์หรือบริการอ่ืนใด ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองให้ตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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มาตรา ๓๑ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอ านาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ที่ก าหนดก็ได้ โดยให้มีอ านาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการตามมาตรา ๑๓ และผู้อ านวยการตาม
มาตรา ๒๑ และมีอ านาจก ากับและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ  
รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานในการด าเนินการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา 
๒๙ ด้วย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ตามวรรค
หนึ่งให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี 

  
หมวด ๓ 

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตกรุงเทพมหำนคร 
                        

  
มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(๒) ก ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร 
(๓) จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพ่ือใช้ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยตามที่ก าหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
(๔) ด าเนินการให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตราย หรือเสียหาย

จากสาธารณภัย รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปฏิบัติการใดๆ ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บัญชาการและผู้อ านวยการกลางมอบหมาย 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมี

อ านาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประสานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ       
เจ้าพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๓๓ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๓๒ (๑) 
อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระส าคัญอ่ืนดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มีอ านาจ      
สั่งการด้านต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะเพ่ือใช้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอ่ืนใด ในการแจ้งให้
ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๓๔ ในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการอื่น ประกอบด้วย 

(ก) ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง 

(ข) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง 
(ง) ผู้แทนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เห็นสมควรแต่งตั้ง 
ให้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษา

หรือกรรมการตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

มาตรา ๓๕ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย และให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 
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ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะรองผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วย
ปฏิบัติด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๖ ให้ผู้อ านวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ ง ให้ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ให้ช่วยเหลือหรือร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร และมีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร
ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการเขตในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อ านวยการเขตจะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตเป็นผู้ช่วย
ปฏิบัติด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๗ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครและรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที 

ให้น าความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๔มาตรา ๒๕ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับกับการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
หรือหน่วยงานของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือใน        
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครตามท่ีได้รับแจ้งโดยเร็ว 

  
หมวด ๔ 

เจ้ำพนักงำนและอำสำสมัคร 
                        

  
มาตรา ๓๙ ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้อ านวยการกลาง มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
(๒) ผู้อ านวยการจังหวัด มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด 
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(๓) ผู้อ านวยการอ าเภอ มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอ าเภอ 
(๔) ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที ่
(๕) ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานพบเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ใดมีสภาพที่
อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่ายหรือมีวัสดุหรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ใดท่ีอาจก่อให้เกิดสาธารณภัย
ได้ ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบเพื่อตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

มาตรา ๔๑ ให้ผู้อ านวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย

ก าหนด 
การบริหารและก ากับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่และวินัยของ

อาสาสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๔๒ ในกรณีท่ีองค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย ให้ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจมอบหมาย
ภารกิจหรือจัดสถานที่ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคลดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือได้ตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อ านวยการแจ้ง
ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และวิธีการประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ 

  
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

                        
  

มาตรา ๔๓  ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ เป็น    เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตามหน้าที่ดังกล่าว 
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หากได้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ และได้กระท าไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง ให้ผู้กระท าการนั้น   พ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการบ าบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกล่าวได้ใช้มาครบห้าปีแล้ว ให้เป็น
หน้าที่ของผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดท าแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว 

มาตรา ๔๕ ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัว ส าหรับเจ้าพนักงานและ
อาสาสมัครเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไปตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ในกรณีที่ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการประสงค์จะแต่ง
เครื่องแบบ ก็ให้กระท าได้ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๔๖ การด าเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา 
๒๙ ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหารให้เป็นไปตามความตกลง
เป็นหนังสือร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการจังหวัดหรือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครและผู้บังคับบัญชาของทหาร
ในเขตพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๑ 

มาตรา ๔๗ บรรดาค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้จ่าย
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น าเอา
ความลับ ซึ่งตนได้มาในฐานะนั้นๆ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยความลับนั้นแก่ผู้อ่ืนโดยไม่มีอ านาจ
โดยชอบด้วยกฎหมายในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือแก่การประกอบอาชีพของผู้นั้น 

  
หมวด ๖ 

บทก ำหนดโทษ 
                        

  
มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการตามมาตรา 

๒๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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มาตรา ๕๐ ผู้ใดขัดขวางการด าเนินการของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๔ หรือการปฏิบัติตาม
ค าสั่งของผู้อ านวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๑ ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไม่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือตามค าสั่งของผู้อ านวยการ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู่
ในพ้ืนที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการจะเรียก
บุคคลดังกล่าวมาตักเตือนแทนการด าเนินคดีก็ได้ 

มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอพยพบุคคลออกจากพ้ืนที่ตามมาตรา ๒๘ ถ้า
ค าสั่งอพยพนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือฝ่า
ฝืนค าสั่งตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๓ ในขณะเกิดสาธารณภัย ผู้ใดแต่งเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของ
อาสาสมัครหรือขององค์การสาธารณกุศล และเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย โดยมิได้เป็นอาสาสมัครหรือ
สมาชิกองค์การสาธารณกุศลดังกล่าว เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดเรี่ยไรหรือหาประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบโดยแสดงตนว่า
เป็นอาสาสมัคร เจ้าพนักงานหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย หรือใช้ชื่อของหน่วยงานที่เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการด าเนินการดังกล่าว ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสอง
พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
บทเฉพำะกำล 

                        
  

มาตรา ๕๖ ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ด าเนินการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้ว
เสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระหว่างที่ยังจัดท าแผนดังกล่าวไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวั นที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๕๗ ให้บรรดาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๘  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัยพ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลำนนท์ 

นำยกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น

เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการด าเนินการป้องกัน บรรเทา ฟ้ืนฟูสาธารณภัย

และอุบัติภัย ซึ่งมีผลท าให้งานด้านสาธารณภัยและงานด้านอุบัติภัย ที่เดิมด าเนินการโดยกองป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติส านักงาน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี มารวมอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียวกันนอกจากนี้

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นกฎหมายที่มีสาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในด้านของอัคคีภัย รวมทั้ง หน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย

ดังกล่าวก็เป็นหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน 

ตลอดจนเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการอ านวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย จึงเห็นสมควรน ากฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย มาบัญญัติไว้รวมกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระรำชบัญญัติ 
ควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
(๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๑ ก/หน้า ๑/๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
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(๔) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๕) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“น้ ามันเชื้อเพลิง”๒ หมายความว่า 
(๑) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ ามันดิบ น้ ามันเบนซิน น้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับ

เครื่องบิน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา และน้ ามันหล่อลื่น 
(๒) สิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือ

อาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น  ทั้งนี้ ตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

“การมีน้ ามนัเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเอง
หรือผู้อ่ืน และไม่ว่าจะเป็นกรณีมีไว้เพ่ือจ าหน่าย เพ่ือขนส่ง เพ่ือใช้ หรือเพ่ือประการอ่ืนใด และให้หมายความ
รวมถึงการทิ้งหรือปรากฏในบริเวณท่ีอยู่ในความครอบครองด้วย 

“สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือ
ให้บริการน้ ามันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขต
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในบริเวณนั้น 

“การขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายน้ ามันเชื้อเพลิง จากที่แห่งหนึ่งไป
ยังที่อีกแห่งหนึ่ง ไม่ว่าโดยทางบก ทางน้ า ทางท่อ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 

“คลังน้ ามันเชื้อเพลิง”๓ หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงตามปริมาณหรือ
ประเภทกิจการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขต
คลังน้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรวมถึง
สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นหรือผลิตน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบัญญัติ ข้อบังคับต าบล ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติอ่ืนใดในท านองเดียวกันที่ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงาน*หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

ให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*

มอบหมาย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๒ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “น้ ามันเชื้อเพลิง” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “คลังน้ ามันเชือ้เพลิง” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม ก าหนดกิจการอื่น และออกประกาศ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                        
  

มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในราชการทหารโดยเฉพาะ แต่
ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

มาตรา ๗ เพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหายหรือ
อันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อมหรือการก าหนดแนวทางหรือลักษณะ   
การด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ให้รัฐมนตรีมี
อ านาจออกกฎกระทรวงดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดการเก็บรักษา การขนส่ง การใช้ การจ าหน่าย การแบ่งบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิง และ
การควบคุมอ่ืนใดเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๒) ก าหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง สถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิง และคลังน้ ามันเชื้อเพลิง และการบ ารุงรักษาสถานที่ดังกล่าว 

(๓) ก าหนดลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุหรือขนส่ง และการบ ารุงรักษาถังหรือ
ภาชนะดังกล่าว 

(๔) ก าหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
(๕) ก าหนดวิธีการปฏิบัติงานและการจัดให้มีและบ ารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ือ

ประโยชน์ในการด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
(๖) ก าหนดการรับฟังความเห็นของประชาชนตามความเหมาะสมแก่กิจการในการด าเนิน

กิจการหรืออนุญาตให้ด าเนินกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลกระทบต่อประชาชน 
(๗) ก าหนดการอ่ืนใดอันจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ถ้ากฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศใดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่ง กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศนั้นย่อม
ไม่มีผลใช้บังคับหรือสิ้นผลใช้บังคับ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศดังกล่าว
จะได้ออกโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเนื่องจากมีความจ าเป็นหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น 
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กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก าหนดให้เรื่องรายละเอียดทางด้านเทคนิคหรือเรื่องที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพ่ือประโยชน์ของความปลอดภัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษาก็ได้๔ 

  
หมวด ๒ 

คณะกรรมกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 
                        

  
มาตรา ๘๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” 

ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการขนส่ง
ทางน้ าและพาณิชยนาวี อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้อ านวยการส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้แทนสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็น
กรรมการ 

ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
แต่งตั้งข้าราชการของกรมธุรกิจพลังงานอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นที่ปรึกษาพรรค
การเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ   
มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย การ
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง และธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิงสาขาละหนึ่งคน และอย่างน้อยสองคนให้แต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด าเนินงานในองค์การสาธารณประโยชน์ เพ่ือการคุ้มครองสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยหรือ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือ

ประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อ
บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือการก าหนดแนวทางหรือลักษณะการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาให้สัมปทานของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๔ 

                                                           
๔ มาตรา ๗ วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕ มาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๔๑๕ - 
 

(๔) สอดส่องดูแลและประสานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือ
ความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือการก าหนด
แนวทาง หรือลักษณะการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

(๕) ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรักษา การขนส่ง การใช้ 
การจ าหน่าย การแบ่งบรรจุ และการควบคุมอย่างอ่ืนเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันสองคราวไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจาการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนในต าแหน่งที่ว่างเพราะเหตุพ้นจากต าแหน่ง

ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง      
ตนแทน 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มี        
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งมี เสียงหนึ่ งใน             
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใดในระหว่างการลงคะแนนกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิอยู่ใน     
ห้องประชุม 
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มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้น ามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ และ
คณะกรรมการจะมอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการใดใช้อ านาจดังกล่าวด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๖ ให้กรมธุรกิจพลังงาน*ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการให้แก่
คณะกรรมการรวมทั้งประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

  
หมวด ๓ 

กำรประกอบกิจกำรควบคุม 
                   

  
มาตรา ๑๗ เพ่ือให้การควบคุมการประกอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ

ปกป้องประชาชนให้มีความปลอดภัย ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทกิจการควบคุมของ
การมีน้ ามันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและการขนส่งน้ ามัน
เชื้อเพลิง ส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือทุกชนิดรวมกัน ให้สอดคล้องกับระดับอันตรายที่อาจจะ
เกิดข้ึน โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

(๑) ประเภทที่  ๑ ได้แก่กิจการที่สามารถประกอบการได้ทันทีตามความประสงค์ของ            
ผู้ประกอบกิจการ 

(๒) ประเภทที่ ๒ ได้แก่กิจการที่เมื่อจะประกอบการต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 
(๓) ประเภทที่ ๓ ได้แก่กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้ 
วรรคสอง๖ (ยกเลิก) 
การขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางน้ าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ ในน่านน้ าไทย 

มาตรา ๑๘ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ 

มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ และเม่ือจะเริ่มประกอบการให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 

                                                           
๖ มาตรา ๑๗ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที ่๒)พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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แบบและรายละเอียดที่ต้องแจ้ง วิธีการแจ้ง และแบบใบรับแจ้ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งเพ่ือเป็น
หลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งในวันที่ได้รับแจ้ง ในการนี้ให้ผู้แจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้ตั้งแต่
วันที่แจ้ง 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขหนังสือแจ้งให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว 

การเลิกประกอบกิจการและการโอนกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว 

มาตรา ๒๐ เมื่อได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แล้ว ห้ามมิให้
ผู้ใดประกอบกิจการดังกล่าวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

ในกรณีที่การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จะต้องมีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนย้าย ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารอันเกี่ยวกับการนั้นด้วย ถ้าผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตมีค าขอให้ผู้อนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจออกใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งหรือใบรับรองการใช้อาคาร ควบคุมการใช้ส าหรับ
การดังกล่าวได้ แล้วแต่กรณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเมื่อมีการด าเนินการตามนั้นไปเสร็จ
แล้ว ให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพ่ือรับช่วง  
การด าเนินการต่อไป 

มาตรา ๒๑ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และอายุใบอนุญาต ในการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ 

ในการอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ผู้อนุญาตจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ตาม
ควรแก่กรณีก็ได้ และจะก าหนดจ านวนปริมาณสูงสุดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ผู้ ได้รับใบอนุญาตอาจมีไว้ใน
ครอบครองด้วยก็ได้ 

ใบอนุญาตที่ออกไปแล้วนั้น ถ้าต่อมามีเหตุส าคัญเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัย หรือกฎหมาย
หรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งแก้ ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขในการอนุญาตได้ตาม        
ความจ าเป็น 

ถ้าเป็นการอนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ ให้รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดเขตระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในราชกิจจานุเบกษา และให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ โดยอนุโลม และให้น ามาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๒๓ การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นค าขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาต 

การยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๔ ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขออนุญาต หรือผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

รัฐมนตรีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ 
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตจะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอ่ืนไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การยื่นค าขอโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๖ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
ให้ทายาทหรือผู้ช าระบัญชีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต เพ่ือรับโอนใบอนุญาตภายใน     
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย แล้วแต่กรณี หรือ
ภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น ถ้ามิได้ยื่นค าขอภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่า
ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นต่อไปให้ด าเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่ 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าทายาทหรือผู้ช าระบัญชี หรือเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเข้าประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาต 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้น าความในสองวรรคก่อนมา
ใช้บังคับแก่ผู้อนุบาลโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบการที่ระบุในใบอนุญาต 

มาตรา ๒๘ ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อ      
ผู้อนุญาตและยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลาย
ดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๙ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้ท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเป็นเขตห้าม
ประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทุกอย่างได้ 
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มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙ แล้ว ห้ามมิให้มีการประกอบ
กิจการควบคุมตามท่ีระบุไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งประกอบกิจการควบคุมในเขตห้ามประกอบกิจการ
ควบคุมอยู่ก่อนที่จะมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๙ ใช้บังคับ และจะประกอบกิจการควบคุมนั้นต่อไปเมื่อมี
กฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*เห็นว่าการประกอบกิจการควบคุมเช่นนั้นต่อไปจะขัด
ต่อเจตนารมณ์ของการมีกฎกระทรวงดังกล่าว หรืออาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการป้องกันเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ หรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือ     
การก าหนดแนวทาง หรือลักษณะ การด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงไม่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*มีอ านาจออกค าสั่งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบกิจการควบคุมนั้นได้ และจะสั่งเป็นหนังสือถึงผู้ประกอบกิจการควบคุมให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ระงับการกระท าใดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ถ้าการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว ท าให้ผู้ประกอบ
กิจการควบคุมนั้นต้องเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่เคยได้รับเกินสมควร ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าทดแทนตาม
ความเป็นธรรม 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการควบคุมซึ่งได้รับค าสั่งจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*ตามวรรคสอง
ไม่พอใจในค าสั่งดังกล่าว ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

รัฐมนตรีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสามให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ 
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
  

หมวด ๔ 
บริกำรของรัฐเกี่ยวกับน้ ำมันเชื้อเพลิง 

                   
  

มาตรา ๓๑ คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดเป็น
ผู้ด าเนินการจัดให้มีคลังน้ ามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อเพ่ือให้บริการในด้านการใช้
เป็นสถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงหรือการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 

หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ด าเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๗ 

มาตรา ๓๒ เมื่อมีความจ าเป็นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างคลัง
น้ ามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ ให้ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ 

มาตรา ๓๓ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างหรือบ ารุงรักษาคลังน้ ามันเชื้อเพลิง หรือระบบการ
ขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ด าเนินการมีอ านาจเข้าไปใช้สอยหรือ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลใดเป็นการชั่วคราวได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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(๑) การใช้สอยหรือเข้าครอบครองนั้นเป็นการจ าเป็นส าหรับการส ารวจ หรือสร้างหรือ
บ ารุงรักษาคลังน้ ามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ หรือเป็นการจ าเป็นส าหรับการ
ป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแก่คลังน้ ามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ 

(๒) หน่วยงานของรัฐนั้นได้บอกกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบ
ล่วงหน้าแล้ว โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบภายในเวลาอันสมควรแต่
ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้ ให้ประกาศ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน การประกาศให้ท าเป็น
หนังสือปิดไว้ ณ ที่ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และ ณ ส านักงานเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ ที่ท าการก านัน และที่
ท าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ ให้แจ้งก าหนดวันเวลาและการที่จะกระท านั้นไว้
ด้วย 

ในกรณีที่การปฏิบัติตามมาตรานี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอื่น บุคคลนั้นย่อมเรียกค่าทดแทนจากหน่วยงานของรัฐได ้

มาตรา ๓๔ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศก าหนดเขตระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ
และเครื่องหมายแสดงเขตในราชกิจจานุเบกษา และปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการ
อ าเภอแห่งท้องที่ที่ระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อนั้นตั้งอยู่ กับให้จัดท าเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณ
เขตระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อตามหลักเกณฑ์ที่กรมธุรกิจพลังงาน*ก าหนด 

มาตรา ๓๕ ในการจัดท าระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ หน่วยงานของรัฐมีอ านาจ
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) วางระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อไปใต้ เหนือ ตาม หรือข้ามที่ดินของบุคคลใด 
(๒) รื้อถอนอาคารหรือโรงเรือนซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลใด ๆ หรือท าลายสิ่งอ่ืนที่สร้างหรือ

ท าขึ้น หรือท าลาย หรือตัดฟันต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ หรือพืชผลในเขตระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง     
ทางท่อ 

ก่อนที่จะด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ     
ผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ และให้น ามาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งอาจอุทธรณ์เหตุที่ไม่สมควรท าเช่นนั้นต่อ
รัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

รัฐมนตรีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสามให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ 
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นไปที่สุด 

มาตรา ๓๖ ให้หน่วยงานของรัฐจ่ายค่าทดแทนแก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในที่ดิน อาคาร 
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การใช้ที่ดินที่ประกาศก าหนดเป็นเขตระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อตามมาตรา 
๓๔ 

(๒) การใช้ที่ดินวางระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อตามมาตรา ๓๕ (๑) 
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(๓) การกระท าตามมาตรา ๓๕ (๒) 
ค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ค านวณจากความเสียหายตามความเป็นจริง รวมทั้ งค่าขาด

ประโยชน์จากการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นด้วย 

มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่ง
น้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าวนั้น 

มาตรา ๓๘ ในเขตระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ ไม่ว่าบนบกหรือในน้ า หรือใต้พ้ืน
ท้องน้ าหรือพ้ืนท้องทะเล ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอ่ืนใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุด
พ้ืนดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ที่อาจท าให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคแก่ระบบการ
ขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี ในกรณีเช่นนี้ให้รัฐมนตรีอนุญาต
ได้เมื่อได้รับฟังความเห็นของหน่วยงานของรัฐผู้ด าเนินการแล้วปรากฏว่าการกระท าดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบ
ต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม และในการอนุญาตรัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดด้วยหรือไม่ก็
ได้ ถ้ามีการฝ่าฝืนให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอน ขนย้าย ตัดฟัน ท าลาย หรือกระท าการใด ๆ ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม หรือในกรณีที่หาตัวผู้ฝ่าฝืนไม่ได้ เมื่อได้ประกาศค าสั่งไว้ ณ 
บริเวณนั้น และ ณ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการก านันและที่ท าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่นั้นเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแล้ว และไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้น รัฐมนตรีอาจมีค าสั่ง ให้หน่วยงานของรัฐเข้า      
รื้อถอน ขนย้าย ตัดฟัน ท าลาย หรือกระท าการใด ๆ ได้ตามควรแก่กรณี โดยผู้ใดจะเรียกร้องค่าเสียหายมิ ได้ 
และผู้ฝ่าฝืนต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริงในการนั้น พร้อมกับเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสามสิบต่อ
ปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยค านวณตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้เข้าด าเนินการจนถึงวันที่ได้ช าระค่าใช้จ่าย
และเงินเพ่ิมครบถ้วน 

มาตรา ๓๙ ในกรณีมีการประกาศก าหนดเขตระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อในแม่น้ า 
ล าคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน้ าแห่งใด ไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดทอดสมอเรือ 
หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือเครื่องจับสัตว์อย่างใด ๆ ในเขตเหล่านั้น 

เมื่อเรือใดแล่นข้ามเขตระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ ถ้ามิได้ชักสมอขึ้น พ้นจากน้ า
จนแลเห็นได้ ให้ถือว่าการกระท านั้นมีผลเป็นการเกาสมอแล้ว 

มาตรา ๔๐ เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัย ให้หน่วยงานของรัฐมีอ านาจท าลายหรือตัดฟัน
ต้น กิ่ง รากของต้นไม้ หรือสิ่งอ่ืนใดที่อยู่ใกล้คลังน้ ามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ แต่
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้ หรือสิ่งนั้นทราบล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควร ถ้าไม่
อาจติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ ให้หน่วยงานของรัฐมีอ านาจด าเนินการได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีที่ต้นไม้หรือสิ่งอ่ืนใดมีอยู่ก่อนการสร้างคลังน้ ามันเชื้อเพลิง หรือระบบการขนส่งน้ ามัน
เชื้อเพลิงทางท่อ ให้หน่วยงานของรัฐจ่ายค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้
หรือสิ่งนั้น ตามสมควรแก่กรณี 
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มาตรา ๔๑ ในกรณีที่จ าเป็นและเร่งด่วน หน่วยงานของรัฐมีอ านาจเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่
ของบุคคลใดในเวลาใดเพ่ือตรวจ ซ่อมแซม หรือแก้ไขระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อได้ แต่ถ้าเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้นด้วย ก็ให้แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบก่อน 

มาตรา ๔๒ ในการกระท ากิจการตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ หน่วยงานของรัฐต้อง
พยายามมิใหเ้กิดความเสียหาย แต่ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อความเสียหายนั้น 

มาตรา ๔๓ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติให้เอกชนรายใดเป็นผู้รับ
สัมปทานในการจัดให้มีคลังน้ ามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อตามหมวดนี้ก็ได้ 

การขอรับสัมปทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ผู้ยื่นค าขอต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๔ การยื่นขอสัมปทานให้ยื่นต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน* และให้อธิบดีกรมธุรกิจ

พลังงาน*ท าเรื่องเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการให้สัมปทาน และเงื่อนไขในการให้
สัมปทานประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 

มาตรา ๔๕ ผู้รับสัมปทานจะโอนสัมปทานได้ต่อเมื่อมีเหตุอันสมควรและคณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคสาม และอนุญาตให้โอนสัมปทานได้ 

ผู้รับโอนสัมปทานตามวรรคหนึ่งต้องรับไปซึ่งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทั้งหมดของผู้รับ
สัมปทานรายเดิม 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
ให้ทายาทหรือผู้ช าระบัญชีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีสิทธิแสดงเจตนาในก ารโอน
สัมปทานตามมาตรา ๔๕ 

การแสดงเจตนาในการโอนสัมปทานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๔๗ การโอนสัมปทานตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ได้รับอนุญาตให้โอนสัมปทาน ให้รัฐมนตรีมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับสัมปทานทราบพร้อมทั้งเหตุผลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่ง 

มาตรา ๔๙ กิจการตามที่ได้รับสัมปทานจะตกเป็นของรัฐเมื่อใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
สัมปทาน 

มาตรา ๕๐ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ รัฐมีอ านาจเข้ายึดถือครอบครอง
กิจการที่ได้รับสัมปทาน โดยรัฐจะต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่ผู้รับสัมปทานตามที่ก าหนดในสัมปทาน ในกรณีที่
สัมปทานมิได้ก าหนดเรื่องค่าทดแทนไว้ ให้ใช้ค่าทดแทนโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้รับสัมปทานควรได้รับตาม
ความเป็นธรรม 
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ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานมารับเงินค่าทดแทนภายในเวลาที่ก าหนด 
ถ้าผู้รับสัมปทานไม่มารับเงินภายในก าหนดเวลาที่ได้รับแจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเงินค่าทดแทนไปฝากไว้กับ
ธนาคารออมสินในชื่อของผู้รับสัมปทาน 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่มีผู้รับสัมปทานมีความจ าเป็นจะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้าง
คลังน้ ามันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อตามที่ก าหนดไว้ในสัมปทาน และผู้รับสัมปทาน
ไม่สามารถด าเนินการให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการนั้นโดยวิธีอ่ืน ให้กรมธุรกิจพลังงาน*เป็นผู้ด าเนินการ
เวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้รับสัมปทานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและค่าทดแทน 

มาตรา ๕๒ ให้น าบทบัญญัติตามความในหมวดนี้ที่ใช้บังคับแก่การด าเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐมาใช้บังคับแก่ผู้รับสัมปทานโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

กำรควบคุมและตรวจสอบ 
                   

  
มาตรา ๕๓ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจและ

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ด าเนินกิจการ หรือมีเหตุสงสัยว่าจะมีการ

ด าเนินกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ หรือคลังน้ ามันเชื้อเพลิงหรือเขตระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ
ตามหมวด ๔ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจ
สภาพอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือการกระท าใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
หรือไม่ปฏิบัติตามท่ีก าหนดในสัมปทาน 

(๒) น าตัวอย่างน้ ามันเชื้อเพลิงที่สงสัยในปริมาณพอสมควรเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ พร้อมกับ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ตรวจ ค้น กัก ยึด หรืออายัดน้ ามันเชื้อเพลิง ถังหรือภาชนะบรรจุท่อส่งน้ ามัน เครื่อง
อุปกรณ์ หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ ตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในสัมปทาน หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายที่จะมี
ผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

(๕) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วรายงานต่อผู้อนุญาตหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ใน
กรณีที่ผู้ประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ หรือผู้รับสัมปทานได้กระท าผิด หรือท าให้เกิดความเสียหาย
เพราะเหตุไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ก าหนดในสัมปทาน 
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มาตรา ๕๔ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตก าหนดตามมาตรา ๒๒ หรือผู้รับสัมปทานผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ก าหนดในสัมปทาน หรือการด าเนินกิจการมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขหรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ ไม่แก้ไขหรือปรับปรุง หรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งตามมาตรา ๕๔ ภายในเวลาที่ก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งห้ามประกอบ
กิจการต่อไป หรือให้ผู้อนุญาตเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี และถ้าน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีอยู่มีปริมาณมากกว่า
ที่จะมีไว้ในครอบครอง หรือที่ได้รับอนุญาต หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ผู้ประกอบกิจการขนย้ายน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดหรือบางส่วนไปไว้ยังสถานที่ที่
ปลอดภัยภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 

(๒) ในกรณีจ าเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าด าเนินการขนย้ายน้ ามันเชื้อเพลิง หรือ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนย้ายน้ ามันเชื้อเพลิงนั้น และน าไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่ปลอดภัยก็ได้ 
ในกรณีเช่นนี้ผู้ประอบกิจการต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและการเก็บรักษานั้นตามจ านวนที่จ่ายจริง
รวมกับเบี้ยปรับในอัตราร้อยละสามสิบต่อปีของเงินจ านวนดังกล่าว 

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่แก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งตาม
มาตรา ๕๔ ภายในเวลาที่ก าหนด ให้รัฐมนตรีพิจารณาเก่ียวกับการเพิกถอนสัมปทานโดยไม่ชักช้า 

ถ้ารัฐมนตรีเพิกถอนสัมปทาน ให้กิจการที่ได้รับสัมปทานนั้นตกเป็นของรัฐ ในการนี้ให้ผู้รับ
สัมปทานที่ถูกเพิกถอนดังกล่าวได้รับค่าทดแทน โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้รับสัมปทานควรได้รับตามความเป็น
ธรรม และให้น ามาตรา ๕๐ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการควบคุมหรือผู้รับสัมปทานซึ่งได้รับค าสั่งจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔ ไม่พอใจในค าสั่งดังกล่าว ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค าสั่ง 

รัฐมนตรีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ 
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๕๘ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อผู้ที่
เกี่ยวข้องร้องขอ 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๕๙ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดแนวทางและเงื่อนไขส าหรับการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามความเหมาะสม 

มาตรา ๖๐ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงพลังงาน*เป็น
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมการผังเมือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิอีกสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน*
แต่งตั้งข้าราชการของกรมธุรกิจพลังงาน*อีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
มีผลงานเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเคยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิงหรือธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิง 

ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มีหน้าที่ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้น ามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้
บังคับแก่คณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม 

  
หมวด ๖ 

บทก ำหนดโทษ 
                   

  
มาตรา ๖๑ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๕ หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๕๓ (๔) ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือ    
ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ก่อนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน    
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
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ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งให้
เลิกการประกอบกิจการ 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖๖ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า  
ทั้งปรับ 

มาตรา ๖๗ ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๗ ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๖ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๘ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา 
๒๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๖๙ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
(๑) ในกรณีที่เป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ

ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
(๒) ในกรณีที่เป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่

เกนิหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
(๓) ในกรณีที่เป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกิน

สี่แสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐ ผู้ประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ของอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน*ที่สั่งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งให้เลิกการประกอบกิจการ 

มาตรา ๗๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๕๔ โดยไม่มีเหตุผล
อันควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งให้
เลิกการประกอบกิจการ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๓ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือตามมาตรา ๕๕ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้ระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อหรืออุปกรณ์ของระบบ
ดังกล่าวถูกท าลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๘ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน     
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้ระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อหรืออุปกรณ์ของระบบ
ดังกล่าวถูกท าลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในระหว่างการพิจารณาคดีการกระท าความผิดตามมาตรานี้ ให้ศาลมีอ านาจกักเรือไว้ได้
จนกว่าจะมีการช าระค่าปรับตามค าพิพากษาของศาล 

มาตรา ๗๖ ผู้ใดท าให้เครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อเคลื่อนที่
หรือท าให้เสียหายด้วยประการใด ๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

มาตรา ๗๗ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ 
เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ
สิ่งแวดล้อม ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินยี่สิบปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗๘ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ให้
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษตามที่
บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท านั้นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอม
ด้วย 

มาตรา ๗๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปีหรือปรับ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ และคณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้
คณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจดังกล่าวด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง และผู้นั้นยินยอมให้
เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 
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เมื่อได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่ เปรียบเทียบ หรือยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ด าเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๘๐ ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีท่ีเป็นความผิดหลายเรื่องเก่ียวพันกันกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าศาล
เห็นว่าการรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษความผิดไว้ โดยก าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติจะเป็นประโยชน์
ยิ่งกว่าในการท าให้ส านึกในการกระท าความผิดหรือการป้องกันมิให้เกิดการกระท าความผิดท านองเดียวกันอีก 
ศาลที่พิพากษาความผิดดังกล่าวจะรอการก าหนดโทษหรือก าหนดโทษแต่รอการลงโทษความผิดเหล่านั้นไว้ โดย
ก าหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้กระท าความผิดหรือผู้ซึ่งต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนต้อง
ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้ โดยจะเป็นเงื่อนไขให้ด าเนินการหรืองดเว้นการด าเนินการอย่างใดเพ่ือให้
มีการแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วหรือเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการกระท าความผิดเช่นนั้นอีก หรือเพ่ือ
ท าประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดแก่ส่วนรวมก็ได้ ในการนี้ ศาลจะแต่งตั้งบุคคลใดไว้คอยสอดส่องดูแลและแนะน า
เพ่ือให้การเป็นไปตามค าพิพากษานั้น โดยจะก าหนดให้ผู้กระท าความผิดต้องช าระค่ าป่วยการส าหรับการงาน
ของบุคคลดังกล่าวไว้ด้วยก็ได้ 

กรณีที่ศาลจะใช้หรือไม่ใช้มาตรการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลแสดงเหตุผลส าหรับการนั้นไว้ใน   
ค าพิพากษาด้วย 

เงื่อนไขท่ีก าหนดตามวรรคหนึ่งศาลอาจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขข้ึนใหม่
ได้ตามความเหมาะสมตามทีศ่าลเห็นสมควร ไม่ว่าจะมีค าขอของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม 

ถ้าความปรากฏแก่ศาลเองหรือปรากฏตามค าแถลงของผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้กระท าความผิดไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลก าหนด ศาลอาจตักเตือนผู้กระท าความผิด หรือก าหนดโทษส าหรับโทษที่รอการ
ก าหนดโทษ หรือลงโทษส าหรับโทษที่รอการลงโทษไว้นั้นก็ได้ 

มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษปรับบุคคลใดในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาล
จะก าหนดไว้ในค าพิพากษาให้บุคคลดังกล่าวแบ่งช าระเงินค่าปรับออกเป็นส่วน ๆ ตามระยะเวลาและจ านวน
เงินที่ต้องช าระในแต่ละคราวตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา ๘๒ บทบัญญัติมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ ให้ใช้บังคับแก่การเปรียบเทียบปรับของ
คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจโดยอนุโลม 
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หมวด ๗ 
บทเฉพำะกำล 
                   

  
มาตรา ๘๓ ค าขออนุญาตใด ๆ และการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตและการอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และให้อยู่ในบังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๔  ภายใต้บั งคับมาตรา ๘๓ บรรดาใบอนุญาตที่ ออกให้แก่บุคคลใด ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุที่ก าหนดไว้ 

มาตรา ๘๕ ถ้าผู้ประกอบกิจการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อที่เข้าลักษณะเป็นกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๓ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ซึ่งประกอบกิจการอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา
ดังกล่าวใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง
ทางท่อนั้น 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม โดยให้ค านึงถึงประโยชน์แห่งการป้องกันอัคคีภัย ความมั่นคง
แข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข การผังเมือง การอ านวยความสะดวกแก่การจราจร การป้องกันหรือ
ระงับเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ
สิ่งแวดล้อม หรือการอื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๖ บรรดาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง 
พุทธศักราช ๒๔๗๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง ให้คงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง 
ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๗  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ ง ระเบียบ และข้อบังคับที่ออกตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่า
จะมีกฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้แทน 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
ชวน หลีกภัย 
นำยกรัฐมนตรี 
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อัตรำค่ำธรรมเนียม 
                        

  
(๑)  ค าขอ        ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 
(๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓    ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๓)๗ การขออนุญาตให้ใช้ถังหรือภาชนะในการบรรจุ หรือขนส่ง 

น้ ามันเชื้อเพลิง โดยคิดตามปริมาตรสถานะของเหลว 
หรือเทียบเท่าตามน้ าหนักในกรณีท่ีเป็นการบรรจุ 
หรือขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงสถานะก๊าซ 
(ก)   ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ถังละ ๔,๐๐๐ บาท 
(ข)   ปริมาตรเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร 

ให้คิดค่าธรรมเนียม ๔๐๐ บาท 
ต่อปริมาตรทุก ๆ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(๔)   การอนุญาตให้ใช้ท่อท่ีใช้ในการขนส่งน้ ามัน 
เชื้อเพลิงให้คิดตามปริมาตรตามอัตราใน (๓) 

(๕)   ใบแทนใบอนุญาต       ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 
(๖)   การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตราใน (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี 

ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยค านึงถึง
ลักษณะของการประกอบกิจการ ชนิด หรือปริมาณของน้ ามันเชื้อเพลิงที่จะอนุญาตก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๗ อัตราค่าธรรมเนียม (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามนัเชื้อเพลิง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษา
น้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและ
ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว สมควรปรับปรุงการควบคุมการประกอบกิจการ
เกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิงให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของการประกอบ
กิจการตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ได้เพ่ิมบทบัญญัติที่ให้อ านาจรัฐในการจัดให้มีคลังน้ ามันเชื้อเพลิงและ
ระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ และบทบัญญัติในเรื่องของสัมปทาน รวมทั้งให้มีการก าหนดรายละเอียด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการประกอบกิจการการเก็บรักษาและการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงพร้อมทั้ง
ปรับปรุงบทบัญญัติความผิดและโทษทางอาญาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘ 

  
มาตรา ๔๖  ในพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ ไขค าว่า 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” ค าว่า “ปลัดกระทรวง
มหาดไทย” เป็น “ปลัดกระทรวงพลังงาน” ค าว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมธุรกิจพลังงาน” ค าว่า “อธิบดี
กรมเจ้าท่า” เป็น “อธิบดีกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี” ค าว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน” ค าว่า “เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” เป็น “ผู้อ านวยการส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน” และค าว่า “ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” เป็น 
“อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” 

  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการ
โอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจ
หน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารง
ต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน

                                                           
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๙ 
  

มาตรา ๑๐ ค าขอและการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้หรือด าเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้ถือว่าเป็นค าขอและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๑ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่

ออกหรือก าหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบรรจุก๊าซตามข้อ ๒ และที่เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่ออกตามข้อ ๓ ของประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้น ากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง 
ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือก าหนดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๔ รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๒ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือ

ก าหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้
น ามาใช้บังคับแก่การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จนกว่าจะมีกฎกระทรวงประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง 
ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกหรือก าหนด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายในการควบคุมการประกอบ

กิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีหลายฉบับ โดยเฉพาะ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๑๔ ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน จึงสมควรแก้ไข

โดยรวมกฎหมายที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในฉบับเดียวกันเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน และสมควรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลเพ่ือความ

ปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งสมควรก าหนดให้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืน และสิ่งอ่ืนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีลักษณะและองค์ประกอบใกล้เคียงกับเชื้อเพลิงอยู่

ภายใต้การก ากับดูแลของกฎหมายจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๗๐ ก/หน้า ๔/๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน 
เรื่อง กำรถ่ำยโอนภำรกิจงำนควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 

ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 
                        

  
เพ่ือให้การโอนภารกิจงานควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจงานด้านควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคเก้า แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒     
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๒) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๓) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ข้อ ๒  ในประกาศนี้ 
“น้ ามันเชื้อเพลิง” ให้หมายถึง น้ ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ แต่ไม่รวมถึง
ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ข้อ ๓  กรมธุรกิจพลังงาน ก าหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจและวิธีปฏิบัติงาน ให้แก่
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่ การตรวจตราสถานประกอบกิจการ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๔๐ ง/หน้า ๒๑/๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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(๒) กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตรา
สถานประกอบกิจการ 

(๓) กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ การอนุญาตประกอบกิจการและการตรวจตราสถาน
ประกอบกิจการ เฉพาะสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ยกเว้นประเภท ฉ 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน มอบอ านาจการเป็นผู้อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครหรือผู้อ านวยการเขตในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ 

(๒) นายกเมืองพัทยา ในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา 
(๓) นายกเทศมนตรี ในเขตพ้ืนที่เทศบาลที่รับผิดชอบ 
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๕  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
  
  

ประกำศ ณ วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เมตตำ  บันเทิงสุข 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน 
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เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมธุรกิจพลังงำน 

เรื่อง  กำรถ่ำยโอนภำรกิจงำนควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 

ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนจาก

กรมธุรกิจพลังงาน เป็นไปด้วยความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การ

ปฏิบัติงานควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง

การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้ 

 ๑. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขกำรรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจจำกกรมธุรกิจพลังงำน 

  ๑.๑  กำรเตรียมรับภำรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งกรมธุรกิจพลังงาน หรือ

ส านักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี และด าเนินการดังนี้ 

   (๑) หน่วยงำนรองรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งสถานที่ตั้งหน่วยงานให้

กรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ เพ่ือประสานการติดต่อ 

   (๒) บุคลำกร จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง และต้องแจ้งรายชื่อให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี

ทราบ เพื่อประสานการติดต่อ 

   (๓) ข้อมูลสถำนที่ประกอบกิจกำรน้ ำมัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประสาน

กับกรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ในการจัดรวบรวมข้อมูลของสถานที่ประกอบ

กิจการที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจตราต่อไป 

   (๔) สถำนที่ติดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้

ประชาชนทราบ 

   (๕) กำรรับมอบงำน กรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี

เมื่อได้รับการแจ้งตาม (๑) ถึง (๓) แล้ว จะด าเนินการรวบรวมรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่นัดหมาย 

  ๑.๒ กำรตรวจตรำสถำนที่ประกอบกิจกำรน้ ำมัน 

   (๑) จัดท ำแผนกำรตรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนการตรวจตรา

สถานที่ประกอบกิจการน้ ามัน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและเสนอให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงาน

จังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาประสานงานการตรวจตราร่วมกัน 
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   (๒) กำรด ำเนินกำรตรวจตรำ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตรวจตราให้

เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   (๓) กำรรำยงำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรวบรวมผลการตรวจตราทุกเดือน 

รายงานให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือทราบ 

  ๑.๓ กำรออกใบรับแจ้งกิจกำรควบคุมประเภทท่ี ๒ 

   (๑) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการประกอบกิจการให้ตรวจสอบเอกสาร

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายผังเมืองให้ครบถ้วนถูกต้ อง

หากไม่ถูกต้องให้แจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในวันที่ได้รับแจ้ง เพ่ือน าไปแก้ไขต่อไป 

   (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.น๒ ภายในวันที่รับแจ้ง หาก

เห็นว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

   (๓) เมื่อออกใบรับแจ้งแล้ว ให้รายงานให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงาน

จังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับแจ้ง 

  ๑.๔ กำรอนุญำตกิจกำรควบคุมประเภทท่ี ๓ 

   (๑) กำรเห็นชอบแบบให้ท ำกำรก่อสร้ำง 

    (๑.๑) กำรรับเรื่องขออนุญำต 

    เมื่อได้รับค าขออนุญาตแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบ

เอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดในรายการประกอบแบบค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๓ ให้

ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นค าขออนุญาตภายใน ๗ วัน หากถูกต้องให้แจ้งกรมธุรกิจ

พลังงาน หรือสักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือนัดหมายตรวจสอบสถานที่ร่วมกัน 

    (๑.๒) ตรวจสอบสถำนที่ขออนุญำต 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งนัดหมายกับกรมธุรกิจพลังงาน หรือ

ส านักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือร่วมกันตรวจสอบสถานที่และลงบันทึกการตรวจสอบร่วมกัน หากผล

การตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

หนังสือแจ้งข้อขัดข้องพร้อมส่งเรื่องคืนผู้ขออนุญาต 

    หากผลการตรวจสอบถูกต้องและไม่ขัดต่อข้อก าหนดหรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลการตรวจสอบพร้อมเรื่องราวการขออนุญาตแบบแผนผัง แบบ

ก่อสร้าง และรายการค านวณทั้งหมดไปให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือ

ตรวจสอบด้านเทคนิคและความปลอดภัย 

   (๑.๓) ตรวจสอบแบบแผนผัง แบบก่อสร้ำงและรำยกำรค ำนวณ 

   เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงานจังหวัด

แล้วแต่กรณี จะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
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   (๑.๔) แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ขออนุญำตทรำบ 

   เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากกรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงานจังหวัด

แล้วแต่กรณีแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพ่ือด าเนินการ

ต่อไป 

  (๒) กำรทดสอบและตรวจสอบระบบควำมปลอดภัย 

   (๒.๑) กำรรับแจ้งขอทดสอบระบบควำมปลอดภัย 

   เมื่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ขอ

อนุญาตที่ได้ติดตั้งถึง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ ามันแล้ว ให้แจ้งให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงาน

จังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓ วัน ท าการ 

   (๒.๒) กำรทดสอบและตรวจสอบระบบควำมปลอดภัย 

   กรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี จะส่งเจ้าหน้าที่ไป

ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของถัง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ ามัน เมื่อด าเนินการแล้ว

เสร็จ จะแจ้งผลการตรวจสอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือแจ้งต่อไปยังผู้ขออนุญาต 

  (๓) กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร 

   (๓.๑) เมื่อผู้ขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ประกอบกิจการตามแบบก่อสร้างที่ได้รับ

ความเห็นชอบแล้วเสร็จให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (๓.๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบระยะปลอดภัย 

ทางเข้าออกของยานพาหนะ อาคารบริการ แนวเขตสถานที่ประกอบกิจการ ก าแพงกันไฟ รางระบายน้ า บ่อกัก

ไขมัน และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบ ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ตรวจสอบหลักฐานการได้รับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ท าทางเชื่อม 

หรือกระท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ าแล้วแต่กรณี แล้วจึงท าบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน 

   (๓.๓) ผลการตรวจสอบหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งให้

ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น๔ และเรียก

เก็บค่าธรรมเนียม 

   (๓.๔) ระยะเวลาการด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจ้งก่อสร้างแล้วเสร็จจนเสร็จ

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ท าการ 

   (๓.๕) เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งส าเนาใบอนุญาต

ไปให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๕ วัน ท าการ เพ่ือเป็นข้อมูล

หลักฐาน 
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  (๔) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถำนที่ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี ๓ 

  ขั้นตอนการด าเนินการตั้งแต่การยื่นขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่จนถึง

การได้รับอนุญาต กระท าการในท านองเดียวกันกับการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการในครั้งแรก โดยอนุโลม 

ตาม (๑) ถึง (๓) และหากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบท่อ

และอุปกรณ์ไม่ต้องด าเนินการตาม (๒)  

  (๕) กำรต่ออำยุใบอนุญำต 

   (๕.๑) กำรรับเรื่องขอต่ออำยุใบอนุญำต 

    (๕.๑.๑) ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ยื่นค าร้องขอต่ออายุใบอนุญาต ตามแบบ 

ธพ.น๖ ภายใน ๖๐ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยยื่นค าขอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    (๕.๑.๒) เมื่อได้รับค าร้องขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดในรายการประกอบแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง

ให้คืนเรื่องแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน ๗ วัน 

   (๕.๒) กำรออกใบอนุญำตต่ออำยุ 

    (๕.๒.๑) ในการพิจารณาออกใบอนุญาตต่ออายุ ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นน าหลักฐานบันทึกผลการตรวจตราสถานที่ขออนุญาตที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราไว้แล้ว ไม่เกิน

ระยะเวลา ๑๘๐ วัน มาประกอบการพิจารณา หากเห็นว่ามีลักษณะปลอดภัยและไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ลักษณะสถานที่ประกอบกิจการใดๆ ให้ออกใบอนุญาตได้ 

    (๕.๒.๒) จากบันทึกผลการตรวจสอบหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาต 

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

    (๕.๒.๓) ระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องขอต่ออายุ

ใบอนุญาตจนเสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่ออายุต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ท าการ 

    (๕.๒.๔) เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งส าเนา

ใบอนุญาตไปให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๑๕ วัน เพ่ือเป็น

ข้อมูลหลักฐาน 

  (๖) กำรโอนใบอนุญำต 

   (๖.๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 

๓ ให้แก่บุคคลอ่ืน ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ขอรับโอนยื่นค าขอโอนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๘ ที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   (๖.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆตามที่ก าหนดใน

รายการประกอบแบบค าขอโอนใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น๘ หากไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คืนเรื่องแก่ผู้ขอโอน

ใบอนุญาต ภายใน ๗ วัน หากถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

   (๖.๓) ระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องขอโอนใบอนุญาตจน

เสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ท าการ 

   (๖.๔) เมื่อออกใบอนุญาตโอนแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งส าเนาใบโอนไป

ให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๕ วัน ท าการ เพ่ือเป็นข้อมูล

หลักฐาน 

  (๗) กำรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อ

และอุปกรณ์ตำมวำระ 

   (๗.๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ ๑๐ ปี ให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขอให้ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ ามนเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งต่อไปยังกรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักวิชาการพลั งงานภาค แล้วแต่

กรณ ี  

   (๗.๒) กรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักวิชาการพลังงานภาค แล้วแต่กรณี  จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการตาม (๒)  

  ๑.๕ กำรประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 

  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับงานตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงาน หรือ

ส านักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และหากเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานใดยังไม่ผ่านการอบรม

หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ในระหว่างการปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอนนี้ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องส่ง

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้น ไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป 

 ๒. กำรประสำนงำน 

 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อสงสัยในการปฏิบัติภารกิจงานด้านควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ให้

หารือกรมธุรกิจพลังงาน หรือส านักงานพลังงานจังหวัด ที่ก ากับดูแลพ้ืนที่ในเขตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี 
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พระรำชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๖] 

                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีท่ี ๓๔ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ซื้อ” หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทน

เป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
“ขาย” หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียก

ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย 
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพ่ือขาย 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที ่๗๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
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“บริการ” หมายความว่า การรับจัดท าการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้
ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนแต่ไม่รวมถึงการจ้าง
แรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

“ผลิต” หมายความว่า ท า ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพและหมายความ
รวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ 

“ผู้บริโภค”๒ หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับ       
การเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้า
หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร
เพ่ือขายหรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย 

“ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง 
เครื่องหมายหรือการกระท าอย่างใด ๆ ที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

“โฆษณา” หมายความถึงกระท าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ 
เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 

“สื่อโฆษณา” หมายความว่า สิ่งที่ ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์ สิ่งพิ มพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย 

“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดที่ท าให้ปรากฏข้อความ
เกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้า
หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือส าหรับใช้ประกอบกับสินค้า 
ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น 

“สัญญา”๓ หมายความว่า ความตกลงกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือซื้อและ
ขายสินค้าหรือให้และรับบริการ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ 
(๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือ

บริการ 
(๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
(๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 

                                                           
๒ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ผู้บริโภค” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓ มาตรา ๓ นิยามค าว่า “สัญญา” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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(๓ ทวิ)๔ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
(๔) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้ 

มาตรา ๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) นับ ชั่ง ตวง วัด ตรวจสินค้า และเก็บหรือน าสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง

เพ่ือท าการทดสอบโดยไม่ต้องช าระราคาสินค้านั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
(๒) ค้น ยึด หรืออายัดสินค้า ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุสินค้าฉลากหรือเอกสารอ่ืนที่ไม่เป็นไป

ตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๓) เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจสอบการผลิตสินค้า การขายสินค้าหรือ
บริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จ าเป็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ (๓) ถ้าไม่เป็นการเร่งด่วนให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะนั้นทราบล่วงหน้าตามสมควรก่อน และให้
กระท าการต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่อยู่ ในที่นั้น ก็ให้
กระท าต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอมาเป็นพยาน 

การค้นตามมาตรา ๕ (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าได้เฉพาะเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตก 

มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวเมื่อผู้ที่เก่ียวข้องร้องขอ 

บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 
  

                                                           
๔ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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หมวด ๑ 
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

                 
  

มาตรา ๙๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” 
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ทรงคุณวุฒิ อีกไม่เกินแปดคนซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บ ริโภค เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน

เนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ 
(๑/๑) ๖ ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ตามที่

ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจตกลงกันก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๑/๒)๗ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

(๒)๘ ด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖ 
มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ แล้วแต่กรณี 

(๓) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ  
เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้ 

(๔) ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์
ค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

(๕ ) วางระเบี ยบ เกี่ ย วกับ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ขอ งคณ ะกรรมการเฉพ าะ เรื่ อ งและ
คณะอนุกรรมการ 

(๖) สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้ปฏิบัติการ
ตามอ านาจและหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

                                                           
๕ มาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๖ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑/๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๕๖ 
๘ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๕๖ 
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(๗) ด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอ
ตามมาตรา ๓๙ 

(๘)๙ รับรองสมาคมและมูลนิธิตามมาตรา ๔๐ 
(๙) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค 

และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย 

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 

มาตรา ๑๑ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการ

แทนได้และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง     
ตนแทน 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ขอ ง
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

มาตรา ๑๓ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่
ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

                                                           
๙ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๘) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๕๖ 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา 
(๒) คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 
(๓)๑๐ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่

คณะกรรมการแต่งตั้งข้ึน มีจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสามคน 
กรรมการเฉพาะเรื่อง อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และให้น ามาตรา ๑๑ วรรคสอง และ

มาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการให้น ามาตรา ๑๓ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจสั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่ง
เอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือเรื่องอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมา
พิจารณาได้ ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค เพ่ือชี้แจง
ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นและเร่งด่วน 

การก าหนดหรือการออกค าสั่งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องค านึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ และในกรณีที่
เห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะก าหนดเงื่อนไขหรือวิธีการชั่วคราวในการบังคับให้
เป็นไปตามการก าหนดหรือการออกค าสั่งนั้นก็ได้ 

มาตรา ๑๙๑๑ ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคข้ึนในส านักนายกรัฐมนตรี 
ให้มีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และจะให้มีรองเลขาธิการและ
ผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

                                                           
๑๐ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๑ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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มาตรา ๒๐ ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก    

การกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๒) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระท าการใด ๆ อันมีลักษณะเป็น

การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและ
จ าเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 

(๓) สนับสนุนหรือท าการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับ         
ความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ 

(๕) ด าเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพ่ือสร้างนิสัยใน  
การบริโภคท่ีเป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 

(๖) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม 
ส่งเสริม หรือก าหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
  

หมวด ๒ 
กำรคุ้มครองผู้บริโภค 

                   
 

มาตรา ๒๑๑๒ ในกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้น าบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ าหรือขัดกับ
บทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต ่

(๑) ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้
มีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวยังมิได้มีการด าเนินการหรือด าเนินการยังไม่ครบขั้นตอนตามกฎหมายว่าด้วย    
การนั้น และมิได้ออกค าสั่งเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการ
เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกค าสั่งตามความในหมวดนี้ได้ 

(๒) ในกรณีตาม (๑) ถ้ามีความจ าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจปล่อยให้ เนิ่ นช้าต่อไปได้ ให้
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกค าสั่งตามความในหมวด
นี้ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งหรือรอให้ครบก าหนดเก้าสิบวันตามเงื่อนไขใน (๑) 

                                                           
๑๒ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายออก
ค าสั่งเกีย่วกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจออกค าสั่งตาม
ความในหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายอยู่แล้วคณะกรรมการ
อาจมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัตินี้แทน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้ 

การมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ตามวรรคสอง ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
ส่วนที่ ๑ 

กำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนกำรโฆษณำ 
                   

  
มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความ

ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม  ทั้งนี้  ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ
แหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้
สินค้าหรือบริการ 

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 

(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะ

กระท าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง 
หรือไม่ก็ตาม 

(๓) ข้อความท่ีเป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 
หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

(๔) ข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน 
(๕) ข้อความอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้

โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (๑) 

มาตรา ๒๓ การโฆษณาจะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย
หรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ก าหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ ให้
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งดังต่อไปนี้ 
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(๑) ก าหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระท าไปพร้อมกับค าแนะน าหรือค าเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรือ
อันตราย ตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะ
ก าหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกันส าหรับการโฆษณาท่ีใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้ 

(๒) จ ากัดการใช้สื่อโฆษณาส าหรับสินค้านั้น 
(๓) ห้ามการโฆษณาสินค้านั้น 
ความใน (๒) และ (๓) ให้น ามาใช้บังคับแก่การโฆษณาที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็น

ว่าการใช้หรือประโยชน์ของสินค้านั้นขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติด้วย 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือบริการใดผู้บริโภค
จ าเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอ่ืนเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจด้วย 
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจก าหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นต้องให้ข้อเท็จจริงดังกล่าว
ตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนดได้ 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความในการโฆษณาโดยทาง
สื่อโฆษณาใด สมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มีความมุ่งหมายเพ่ือการโฆษณา 
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจก าหนดให้การโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้นต้องมีถ้อยค าชี้แจงก ากับ
ให้ประชาชนทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณาได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะก าหนด
เงื่อนไขอย่างใดให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 
(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 
(๔) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนด 
ในการออกค าสั่งตาม (๔) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระท าของผู้กระท าการโฆษณา 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อความใดที่ใช้ใน
การโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามี
อ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้ 

ในกรณีที่ผู้กระท าการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้กระท าการโฆษณาไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามี
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อ านาจออกค าสั่งตามมาตรา ๒๗ ได้ และให้ถือว่าผู้กระท าการโฆษณารู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความนั้นเป็น     
ความเท็จ 

มาตรา ๒๙ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็นใน
เรื่องนั้นก่อนท าการโฆษณาได้ ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอ
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้รับค าขอ ถ้าไม่แจ้งภายในก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณาก าหนด ค่าป่วยการที่ได้รับให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

การให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการตัด
อ านาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเหตุอันสมควร 

การใดที่ได้กระท าไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่ให้ตามวรรคหนึ่ง  
มิให้ถือว่าการกระท านั้นเป็นความผิดทางอาญา 

  
ส่วนที่ ๒ 

กำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนฉลำก 
                   

  
มาตรา ๓๐๑๓ ให้สินค้าที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่สั่ง

หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากก าหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องใน 

การใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือมีสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจ า ซึ่งการก าหนดฉลากของ
สินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น แต่สินค้า
ดังกล่าวไม่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอ านาจก าหนดให้สินค้านั้น
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๑๑๔ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริงและไม่มีข้อความที่อาจก่อให้ เกิดความเข้าใจผิดใน

สาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้า 
 

                                                           
๑๓ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๔ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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(๒) ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ 
(ก) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือของผู้น าเข้าเพ่ือขายแล้วแต่กรณี 
(ข) สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจน าเข้า แล้วแต่กรณี 
(ค) ระบุข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าน าเข้าให้

ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย 
(๓) ต้องระบุข้อความอันจ าเป็น ได้แก่ ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะน า ค าเตือน วัน เดือน ปีที่

หมดอายุในกรณีเป็นสินค้าที่หมดอายุได้ หรือกรณีอ่ืน เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตเพ่ือขายหรือผู้สั่งหรือผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือขายซึ่ง
สินค้าที่ควบคุมฉลาก แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดท าฉลากก่อนขายและฉลากนั้นต้องมีข้อความดังกล่าวในวรรคหนึ่ง 
ในการนี้ ข้อความตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ต้องจัดท าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วย
ฉลากก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๒ การก าหนดข้อความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ต้องไม่เป็นการบังคับให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องเปิดเผยความลับทางการผลิต เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะเป็นสิ่งจ าเป็นที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค 

มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเห็นว่าฉลากใดไม่ เป็นไปตามมาตรา ๓๑ 
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลิกใช้ฉลากดังกล่าวหรือด าเนินการแก้ไขฉลากนั้นให้
ถูกต้อง 

มาตรา ๓๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าฉลากของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๓๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาให้ความเห็นในฉลากนั้นก่อนได้ 
ในกรณีนี้ให้น ามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่
ควบคุมฉลาก รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจในสินค้าดังกล่าวต้อง
จัดท าและเก็บรักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพื่อให้นักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบได้ 

วิธีจัดท าและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
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ส่วนที่ ๒ ทวิ 
กำรคุ้มครองผู้บริโภคในด้ำนสัญญำ๑๕ 

                   
  

มาตรา ๓๕ ทวิ๑๖ ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือ
สัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีท าเป็นหนังสือ 
คณะกรรมการ   ว่าด้วยสัญญามีอ านาจก าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาได้ 

ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้บริโภคจะต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้ข้อสัญญาที่จ าเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ           
ผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร 

(๒) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนด และเพ่ือ

ประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดก็ได้ 

การก าหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๓๕ ตรี๑๗ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อสัญญานั้นด้วยตามมาตรา 
๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ถือว่า
สัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่อนไขนั้น แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๕ จัตวา๑๘ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าว ให้ถือว่า
สัญญานั้นไม่มีข้อสัญญาเช่นว่านั้น 

มาตรา ๓๕ เบญจ๑๙ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอ านาจก าหนดให้การประกอบธุรกิจขาย
สินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได้ 

                                                           
๑๕ หมวดที ่๒ การคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนที่ ๒ ทวิ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา มาตรา ๓๕ ทวิ ถึง 
 มาตรา ๓๕ นว เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๖ มาตรา ๓๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๗ มาตรา ๓๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๘ มาตรา ๓๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๙ มาตรา ๓๕ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงินจะต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีรายการและใช้ข้อความที่จ าเป็น ซึ่งหากมิได้มีรายการหรือมิได้ใช้ข้อความเช่นนั้นจะท า
ให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร 

(๒) ห้ามใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนด 
การก าหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดย

พระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๓๕ ฉ๒๐ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดให้หลักฐานการรับเงินของการ
ประกอบธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินต้องใช้ข้อความใด หรือต้องใช้ข้อความใดโดยมีเงื่อนไขใน
การใช้ข้อความนั้นด้วย หรือต้องไม่ใช้ข้อความใดตามมาตรา ๓๕ เบญจ แล้ว ให้น ามาตรา ๓๕ ตรี และมาตรา 
๓๕ จัตวา มาใช้บังคับแก่หลักฐานการรับเงินดังกล่าวโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๕ สัตต๒๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการโดยให้ค ามั่นว่าจะท า
สัญญารับประกันให้ไว้แก่ผู้บริโภค สัญญาดังกล่าวต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหรือ
ผู้แทน และต้องส่งมอบสัญญานั้นแก่ผู้บริโภคพร้อมกับการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ 

ถ้าสัญญาตามวรรคหนึ่งท าเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีค าแปลภาษาไทยก ากับไว้ด้วย 

มาตรา ๓๕ อัฏฐ๒๒ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและ
แบบถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้องตามมาตรา ๓๕ 
เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่เป็นทางปฏิบัติตามปกติส าหรับการประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ หรือ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาสุดแต่ระยะเวลาใดจะ
ถึงก่อน 

มาตรา ๓๕ นว๒๓ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินของ
ตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาให้ความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นก่อนได้ ในกรณีนี้ให้น ามาตรา ๒๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 
 
 
 

                                                           
๒๐ มาตรา ๓๕ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๑ มาตรา ๓๕ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๒ มาตรา ๓๕ อัฏฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๓ มาตรา ๓๕ นว เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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ส่วนที่ ๓ 
กำรคุ้มครองผู้บริโภคโดยประกำรอื่น 

                   
  

มาตรา ๓๖๒๔ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าใด อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค คณะกรรมการ
มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ด าเนินการ
ทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือด าเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให้มี การทดสอบ
หรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนคณะกรรมการอาจออกค าสั่ง
ห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น 

ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และไม่
อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการก าหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตามกฎหมายอ่ืน        
ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๑) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้านั้น 
(๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้จ าหน่ายแก่ผู้บริโภคกลับคืน หรือเรียกคืนสินค้า

จากผู้บริโภค 
(๓) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงสินค้านั้นไม่ให้เป็นอันตรายแก่

ผู้บริโภค หรือเปลี่ยนสินค้าหรือชดใช้ราคาสินค้าให้แก่ผู้บริโภค 
(๔) ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรจัดส่งสินค้านั้นกลับคืนออก

นอกราชอาณาจักร 
(๕) ให้ผู้ประกอบธุรกิจท าลายสินค้านั้น 
(๖) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของสินค้านั้นให้

ผู้บริโภคทราบ หรือเก่ียวกับการด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวรรค

สอง 
เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ สินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หมายความว่า สินค้าที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้บริโภค 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตาม

ประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค าสั่งตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                           
๒๔ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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มาตรา ๓๗๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง (๒) (๔) (๕) หรือ (๖) 
แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีอ านาจจัดให้มีการด าเนินการแทนผู้ประกอบ
ธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

มาตรา ๓๘๒๖ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบริการใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค คณะกรรมการ
มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการนั้น ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ด าเนินการ
ทดสอบหรือพิสูจน์บริการหรือด าเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให้มีการทดสอบ
หรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน คณะกรรมการอาจออกค าสั่ง
ห้ามให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์บริการนั้น 

ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าบริการใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้
คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของการบริการ
นั้นให้ผู้บริโภคทราบ หรือเก่ียวกับการด าเนินการตาม (๒) หรือ (๓) 

(๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงวิธีการให้บริการไม่ให้เป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภค หรือชดใช้ค่าบริการให้แก่ผู้บริโภค 

(๓) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจให้บริการนั้น 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวรรค

สอง 
ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งตามวรรคสอง (๑) แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

ดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีอ านาจจัดให้มีการด าเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่าย 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ บริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หมายความว่า บริการที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้บริโภค 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ค าสั่งตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับค าร้องขอจากผู้บริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการด าเนินคดีนั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดี
กรมอัยการ หรือข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทาง

                                                           
๒๕ มาตรา ๓๗ ซึ่งยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ิมโดย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๖ มาตรา ๓๘ ซึ่งยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ิมโดย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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นิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้มีหน้าที่ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระท าการละเมิด
สิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจด าเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ในการด าเนินคดีในศาล ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจฟ้องเรียกทรัพย์สิน หรือ
ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคท่ีร้องขอได้ด้วย และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 

มาตรา ๔๐๒๗ สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการ
แข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า และข้อบังคับของสมาคมและมูลนิธิดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 
สมาชิก และวิธีการด าเนินการของสมาคมและมูลนิธิเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง สมาคมและ
มูลนิธินั้นอาจยื่นค าขอให้คณะกรรมการรับรองเพ่ือให้สมาคมและมูลนิธินั้นมีสิทธิและอ านาจฟ้องตามมาตรา 
๔๑ ได ้

สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุคราวละสองปีนับแต่วันที่รับ
การรับรอง 

การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
การรับรองสมาคมและมูลนิธิตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔๑๒๘ ในการด าเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ให้สมาคมหรือมูลนิธิที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา และด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดี
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวมตามลักษณะหรือประเภทคดีที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดได้ และให้มีอ านาจฟ้องเรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนผู้บริโภคได้ ถ้ามีหนังสือมอบหมายให้
เรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนจากผู้บริโภคดังกล่าว 

ในการด าเนินคดีในศาล มิให้สมาคมและมูลนิธิถอนฟ้อง เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็นว่า
การถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม ส าหรับคดีแพ่งเกี่ยวกับการเรียกทรัพย์สิน
หรือค่าเสียหายแทนผู้บริโภค การถอนฟ้องหรือการพิพากษาในกรณีที่คู่ความตกลงหรือประนีประนอมยอม
ความกัน จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของผู้บริโภคผู้มอบหมายให้เรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายแทน 
แล้วแต่กรณี มาแสดงต่อศาลด้วย 

มาตรา ๔๒๒๙ นอกจากต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
กฎหมายอ่ืนแล้ว สมาคมและมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

เมื่อปรากฏว่าสมาคมหรือมูลนิธิใดที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ่ง หรือมีพฤติการณ์ปรากฏว่าได้ด าเนินการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต ให้
คณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธินั้นได้ 

                                                           
๒๗ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๘ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๙ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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สมาคมหรือมูลนิธิใดที่ถูกเพิกถอนตามวรรคสอง คณะกรรมการอาจไม่ให้การรับรองตาม
มาตรา ๔๐ อีกก็ได ้

การเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธิตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  

หมวด ๓ 
กำรอุทธรณ์ 

                   
  

มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ผู้ได้รับค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา 
๒๘ วรรคสอง ไม่พอใจค าสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ 

มาตรา ๔๔  การอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๓ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบวันนับแต่วันที่ผู้
อุทธรณ์ได้รับทราบค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

การอุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง เว้นแต่คณะกรรมการจะสั่งเป็นอย่างอ่ืนเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
  

หมวด ๔ 
บทก ำหนดโทษ 
                   

  
มาตรา ๔๕  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวก ไม่ให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งเอกสาร หรือ

หลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาม
มาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๗๓๐ ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ 
หรือสาระส าคัญประการอ่ืนอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลาก
ที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกนิห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

                                                           
๓๐ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๔๕๘ - 
 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกระท าผิดซ้ าอีก ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๘๓๑  ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือข้อความตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา 
๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึ่งสั่งตามมาตรา 
๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

มาตรา ๕๐  ถ้าการกระท าตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ เป็นการกระท าของ
เจ้าของสื่อโฆษณา หรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ผู้กระท าต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๕๑๓๒ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ 
เป็นความผิดต่อเนื่อง ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่เกินสองเท่าของค่าใช้จ่ายที่
ใช้ส าหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรา ๕๒๓๓ ผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่
ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้ตาม
มาตรา ๓๓  ทั้งนี้ โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้นไม่ ถูกต้องตาม
กฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้ผลิตเพ่ือขาย หรือผู้สั่งหรือน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

มาตรา ๕๓  ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากซึ่งสั่งตาม
มาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๔๓๔  ผู้ใดรับจ้างท าฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างติดตรึงฉลากที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมายกับสินค้า โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๕๕  ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
                                                           
๓๑ มาตรา ๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๒ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๓ มาตรา ๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๔ มาตรา ๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๔๕๙ - 
 

มาตรา ๕๖๓๕ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งห้ามขายสินค้าเป็นการ
ชั่วคราวตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๖ วรรค
สอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ งเป็นผู้ผลิตเพ่ือขายหรือเป็นผู้สั่ งหรือน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขาย หรือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๖/๑๓๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งห้ามให้บริการเป็น
การชั่วคราวตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราย ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๗  ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและแบบ
ถูกต้องตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความถูกต้องตามมาตรา ๓๕ 
เบญจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๓๗ 

ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใด ส่งมอบหลักฐานการรับเงิน โดยลงจ านวนเงินมากกว่าที่ผู้บริโภคจะต้อง
ช าระและได้รับเงินจ านวนนั้นไปจากผู้บริโภคแล้ว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้งแต่ห้าร้อย
บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการ
ประกอบธุรกิจเช่นนั้นแล้ว 

มาตรา ๕๗ ทวิ๓๘ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๘  ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้
ประกอบธุรกิจและการกระท านั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้สันนิษฐานว่าผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นผู้กระท าผิดร่วมด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถคาดหมายได้ว่าบุคคลนั้นจะกระท าความผิดแม้จะ
ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว 

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล 
กรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายก าหนด
ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น 

                                                           
๓๕ มาตรา ๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๖ มาตรา ๕๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๗ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๘ มาตรา ๕๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๔๖๐ - 
 

มาตรา ๖๐๓๙ ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต ใช้ จ้าง วาน ยุยง หรือด าเนินการให้สมาคมหรือมูลนิธิที่
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาล เพ่ือกลั่น
แกล้งผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖๑  ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกิจอันเป็นข้อเท็จจริงที่
ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 

ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการหรือการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดี แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นในประการที่น่าจะเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกัน 

มาตรา ๖๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
และในการนี้ให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ด าเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือ
เงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ 

ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใด
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายัง
คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอ านาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแต่
วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
ส.  โหตระกิตย์ 

รองนำยกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
                                                           
๓๙ มาตรา ๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



- ๔๖๑ - 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันนี้การเสนอสินค้าและบริการ
ต่าง ๆ ต่อประชาชนนับวันแต่จะเพ่ิมมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่ประกอบธุรกิจโฆษณาได้น าวิชาการ
ในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระท าดังกล่าวท าให้
ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับ
คุณภาพและราคาของสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที นอกจากนั้นในบางกรณีแม้จะมี
กฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยการก าหนดคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการอยู่แล้วก็
ตาม แต่การที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา
เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้มค่า และผู้บริโภคจ านวนมากไม่
อยู่ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีได้ และในบางกรณีก็ไม่อาจระงับหรือยับยั้งการ
กระท าที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงที สมควรมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็น
การทั่วไป โดยก าหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต่อผู้บริโภค เพ่ือให้ความ
เป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนจัดให้มีองค์กรของรัฐที่ เหมาะสมเพ่ือตรวจตรา ดูแล และ
ประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
  
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑๔๐ 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๘ จะให้ใช้บังคับเม่ือใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
  
มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 

๒๕๒๒ ซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มี
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๒๑  ในระหว่างที่บทบัญญัติมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ยังมิได้ใช้บังคับ ให้

อ านาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่
กรณ ี

  
มาตรา ๒๒  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้า ๑/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 



- ๔๖๒ - 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการ
บริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค อันได้แก่ การตรวจตรา ก ากับดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ยังไม่เหมาะสม และโดยที่ในปัจจุบันปรากฏว่ามีผู้บริโภค
เป็นจ านวนมากยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามที่กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น ๆ บัญญัติไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผู้บริโภคเป็นจ านวนมากร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญากับผู้
ประกอบธุรกิจมากขึ้น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ปรับปรุงองค์กรบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค คือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรับปรุงอ านาจของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาออกค าสั่งเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ได้ในกรณีจ าเป็น หรือรีบด่วนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ตลอดจนเพ่ิมบทบัญญัติก าหนดสิทธิและการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท า
สัญญาไว้โดยเฉพาะ และทั้งเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระท าผิดในเรื่องการโฆษณาและ
ฉลากให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
  
พระรำชบัญญัติโอนอ ำนำจหน้ำที่และกิจกำรบริหำรบำงส่วนของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ไปเป็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑๔๑ 
  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๒ 
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกใช้บังคับเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้โอนอ านาจหน้าที่ของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี และ

ของเจ้าหน้าที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี 
หรือของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ

ของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี 

  
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

                                                           
๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้า ๑๓/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ 



- ๔๖๓ - 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการยกฐานะส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้มีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการนี้สมควรโอนบรรดา
อ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้ าง และเงินงบประมาณของส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖๔๒ 
  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคใน

ปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติชัดเจนที่จะให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่จะไปสู่ศาลได้ และส าหรับ

มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น แม้จะมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่

ผู้บริโภคก็ตาม แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองทางด้านบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคซึ่งสมควรมี

มาตรการคุ้มครองเช่นกัน  นอกจากนั้น สมควรก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการให้ผู้

ประกอบธุรกิจจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และให้มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภครับรองมีสิทธิในการด าเนินคดีเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกับสมาคม ซึ่งจะเป็นการขยายการ

คุ้มครองผู้บริโภคโดยภาคเอกชนด้วย สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ

ประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมข้ึนจากกฎหมายปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                           
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๒๕ ก/หน้า ๔/๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 



- ๔๖๔ - 
 

ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

                   
  
ตามที่ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 

๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๗ และลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ แต่งตั้งข้าราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเป็น
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ไปแล้ว นั้น 

  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการ

คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และมติคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศ
แต่งตั้งให้ข้าราชการต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

  
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
๒. ปลัดจังหวัด 
๓. อัยการจังหวัด 
๔. ขนส่งจังหวัด 
๕. ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
๖. รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด 
๗. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในต าแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

และผู้อ านวยการเขต 
  
  

ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สุชัย  เจริญรัตนกุล 
รองนำยกรัฐมนตรี 

ปฏิบัติรำชกำรแทน นำยกรัฐมนตรี 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๗ ง/หน้า ๑/๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 



- ๔๖๕ - 
 

ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิ่มเติม๑ 
                   

  
ตามที่ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 

๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ และลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ แต่งตั้ง
ข้าราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด และพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไปแล้ว นั้น 

  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ใน           

การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และ              
มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการประชุม ครั้งที่  ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศแต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ิมเติม 

  
  

ประกำศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ทิพำวดี  เมฆสวรรค์ 

รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
        ปฏิบัติรำชกำรแทน นำยกรัฐมนตรี 

 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๗ ง/หน้า ๒/๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 



- ๔๖๖ - 
 

ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิ่มเติม๑ 

                   
  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ใน           
การคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความเป็นธรรม มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึง

ออกประกาศแต่งตั้งให้ข้าราชการต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

  
๑. ปลัดอ าเภอ 

๒. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๓. นายกเมืองพัทยา และปลัดเมืองพัทยา 
๔. นายกเทศมนตรี 
๕. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๖. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

  
  

ประกำศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

องอำจ  คล้ำมไพบูลย์ 

รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
        ปฏิบัติรำชกำรแทน นำยกรัฐมนตรี 

 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง/หน้า ๖/๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



- ๔๖๗ - 
 

 
พระรำชบัญญัติ 

รักษำคลอง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ 
(พ.ศ. ๒๔๔๕)๑ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๘๓] 
                   

  
มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ประกาศให้ทราบทั่ว

กันว่า การเพาะปลูกก็ดี การค้าขายไปมาก็ดี ในพระราชอาณาเขตนี้ ทางน้ าล าคลองเป็นส าคัญ และในเวลานี้
คลองก็มีอยู่แล้วเป็นอันมากแต่ช ารุดตื้นเขินไปเสียโดยมาก เหตุเพราะยังมิได้จัดการรักษาให้พอเพียง          
ทรงพระราชด าริจะบ ารุงและรักษาคลองเก่าที่มีอยู่แล้ว และที่จะขุดขึ้นใหม่ให้เรียบร้อยถาวร เพ่ือให้เป็น
ประโยชน์และสะดวกแก่ธุระของราษฎรยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้ดังนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ ให้เรียกว่าพระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ 

มาตรา ๒๒ เมื่อจะใช้พระราชบัญญัตินี้ส าหรับคลองใดจะได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๓ เมื่อได้ใช้พระราชบัญญัตินี้ในคลองใดแล้ว ให้ยกเลิกพระราชก าหนดกฎหมายเดิม   
ที่ขัดกับพระราชบัญญัตินี้เสีย มิให้ใช้คลองนั้นสืบไป 

มาตรา ๔ ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอ านาจที่จะตั้งเจ้าพนักงานส าหรับรักษาคลอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

มาตรา ๕ ถ้าเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการเห็นว่าคลองใดสมควรจะมีถนนหลวงริมคลอง
เพ่ือให้มหาชนสัญจรไปมา หรือเพ่ือเป็นทางโยงเรือได้โดยสะดวกฝั่งละเท่าใด ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ
มีอ านาจที่จะยกเว้นที่ริมคลองนั้นแต่ฝั่งเดียวก็ดี หรือทั้ง  ๒ ฝั่งก็ดี ไว้เป็นถนนหลวงได้ตามเห็นสมควร           
จะก าหนดเนื้อที่ยืนขึ้นไปเท่าใด ถ้าและที่ที่ต้องการตามความในมาตรานี้เป็นที่มีเจ้าของถือกรรมสิทธิ์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว ก็ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอ านาจที่จะจัดซื้อที่นั้นได้อย่างซื้อที่ท าการหลวง 
เช่นที่ท าการรถไฟเป็นต้น 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๙/ตอนที ่-/หน้า ๕๘๑/๑๙ ตุลาคม ๑๒๑ 
๒ มาตรา ๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาคลอง (ฉบับที ่๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 



- ๔๖๘ - 
 

มาตรา ๖ ถ้าหากว่าสามารถจะท าได้อย่างอ่ืนแล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาหยากเยื่อฝุ่นฝอย
หรือสิ่งโสโครกเททิ้งในคลอง และห้ามมิให้เททิ้งสิ่งของดังกล่าวมาแล้วลงในทางน้ าล าคู ซึ่งเลื่อนไหลมาลงคลอง
ได้ ถ้าผู้ใดกระท าผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับผู้นั้นไม่เกิน ๒๐ บาท หรือจ าคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือทั้งปรับและจ า 
ทั้งสองสถาน 

มาตรา ๗ การที่จะพาสัตว์พาหนะ คือ ช้าง ม้า โค กระบือข้ามคลองนั้น ให้ขึ้นลงได้ที่ท่าซึ่ง
ก าหนดไว้ให้เป็นที่ส าหรับข้ามสัตว์พาหนะ ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดพาสัตว์พาหนะขึ้นลงในคลองนอกจากท่าข้ามเป็น
อันขาด ถ้าผู้ใดกระท าผิดต่อมาตรานี้ผู้นั้นมีโทษ ให้ปรับผู้นั้นรายตัวสัตว์พาหนะ เป็นเงินไม่เกินตัวละ ๑๐ บาท 

มาตรา ๘ ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดละเลยปล่อยให้สัตว์พาหนะมาท าแปลงในถนนหลวง ให้ปรับผู้นั้น ๆ 
รายตัวสัตว์เป็นเงินไม่เกินตัวละ ๑ บาท 

มาตรา ๙ ห้ามมิให้ผู้หนึ่ งผู้ ใดกระท าให้คลองและฝั่งคลอง หรือถนนหลวงเสียไปด้วย    
ประการใด ๆ ถ้าผู้ใดกระท าผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับผู้นั้นไม่เกิน ๒๐ บาท หรือจ าคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือทั้ง
ปรับและจ าด้วยทั้งสองสถาน และต้องท าสิ่งซึ่งเสียหายให้คืนดีด้วยอีกโสด ๑ 

มาตรา ๑๐ ถ้าคลองใดได้จัดการซ่อมแซม และรักษาให้เป็นการสะดวกแก่การไปมาของ
มหาชนแล้ว ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอ านาจที่จะตั้งกฎข้อบังคับก าหนดพิกัดอัตรา เก็บค่ารักษา
คลองนั้น ๆ จากเรือแพที่อาศัยไปมาในคลองนั้นได้ตามเห็นสมควร และให้มีอ านาจที่จะเลิกหรือจะเปลี่ยนแปลง
พิกัดอัตรานั้นเมื่อใดอย่างใดได้ตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา ๑๑ ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอ านาจที่จะตั้งกฎข้อบังคับในการที่จะท า
สะพานข้ามคลอง หรือสะพานท่าน้ าในคลอง และก าหนดขนาดแพที่จะล่องในคลอง และก าหนดให้จอดเรือแพ
ในล าคลอง เพ่ืออย่าให้กีดขวางแก่การไปมาของมหาชนได้ 

มาตรา ๑๒ ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ มีอ านาจที่จะตั้งกฎข้อบังคับส าหรับรักษาการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดากฎ ข้อบังคับเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ตั้งขึ้นประกอบกับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ได้เหมือนเป็น     
ส่วนหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓๓ ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการและเสนาบดีกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าหน้าที่
รักษาและจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๑ เป็นวันที่ ๑๒๓๙๐ ในรัชกาล ปัจจุบันนี้ 

                                                           
๓ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ 
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ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำพนักงำนส ำหรับรักษำคลอง 

ตำมพระรำชบัญญัติรักษำคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑๑ 

-------------------------------------------- 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
 ๑.   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ๒.   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ๓.   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ๔.   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๕.   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๖.   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๗.   ประธานสภาเทศบาล 

 ๘.   นายกเทศมนตรี 
 ๙.   เทศมตรี 
 ๑๐. ปลัดเทศบาล 

 ๑๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 ๑๒. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
เป็นเจ้าพนักงานส าหรับรักษาคลอง มีอ านาจและหน้าที่รักษาคลองตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ
รักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งไม่ใช่ทางน้ าชลประทานตามความใน
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 
 นำยสมศักดิ์  เทพสุทิน 

 (นำยสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
     รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๒๐ ง/หน้า๑/๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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พระรำชบัญญัติ 
โรคระบำดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
                        

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๔๙๙ 

เป็นปีท่ี ๑๑ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์ และสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
(๒) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

และ 
(๓) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ในกรณีที่มีบทกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับอ่ืน ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้

พระราชบัญญัตินี้บังคับแทน 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓/ตอนที ่๗๘/หน้า ๑๐๖๓/๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ 
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มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ 
“สัตว์” หมายความว่า 
(๑)๒ ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี และให้

หมายความรวมถึงน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์ และเอ็มบริโอ (ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มี
อวัยวะครบบริบูรณ์) ของสัตว์เหล่านี้ด้วย 

(๒) สัตว์ปีก จ าพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงไข่ส าหรับใช้ท าพันธุ์ด้วย และ 
(๓) สัตว์ชนิดอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“ซากสัตว์” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว และยังไม่ได้         

แปรสภาพเป็นอาหารสุก หรือสิ่งประดิษฐ์ส าเร็จรูป และให้หมายความรวมถึงงา เขา และขน ที่ได้ตั ดออกจาก
สัตว์ขณะมีชีวิตและยังไม่ได้แปรสภาพเป็นสิ่งประดิษฐ์ส าเร็จรูปด้วย 

“โรคระบาด” หมายความว่า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคแอนแทรกซ์ 
โรคเซอร่า โรคสารติก โรคมงคล่อพิษ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์สุกร และโรคอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

“เจ้าของ” หมายความรวมถึงผู้ครอบครอง ในกรณีที่เกี่ยวกับสัตว์เมื่อไม่ปรากฏเจ้าของ ให้
หมายความรวมถึงผู้เลี้ยงและผู้ควบคุมด้วย 

“ท่าเข้า” หมายความว่า ที่ส าหรับน าสัตว์และซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร 
“ท่าออก” หมายความว่า ที่ส าหรับน าสัตว์และซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร 
“ด่านกกัสัตว์” หมายความว่า ที่ส าหรับกักสัตว์หรือซากสัตว์เพ่ือตรวจโรคระบาด 
“การค้า” หมายความว่า การค้าในลักษณะคนกลาง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
“สารวัตร” หมายความว่า สารวัตรของกรมปศุสัตว์ หรือผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน 
“สัตวแพทย”์ หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับในกรณีเกี่ยวกับสัตว์ของกระทรวงกลาโหม และส่วน
ราชการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖ ส าหรับสุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี รวมถึงน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์สัตว์เหล่านี้ และ
สัตว์ปีกจ าพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่ส าหรับใช้ท าพันธุ์ ให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเฉพาะการน าเข้า     
น าออกหรือน าผ่านราชอาณาจักร หรือการอย่างอ่ืน ตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

                                                           
๒ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “สัตว์” (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน และสัตวแพทย์ และออกกฎกระทรวงวางระเบียบการขอและการออก
ใบอนุญาต ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณี และ
ก าหนดการอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 
กำรป้องกันโรคระบำด 
                        

  
มาตรา ๘ ในท้องที่ที่ยังมิได้ประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามหมวด ๒ หรือในท้องที่ที่ยัง

มิได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราวตามหมวด ๓ ถ้ามีสัตว์
ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด หรือมีสัตว์ป่วยหรือตายโดยปัจจุบันอันไม่อาจคิด เห็นได้ว่าป่วยหรือตาย
โดยเหตุใด หรือในหมู่บ้านเดียวกัน หรือในบริเวณใกล้เคียงกัน มีสัตว์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปป่วยหรือตาย มีอาการ
คล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์
ท้องที่ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่สัตว์ป่วยหรือตาย 

ในกรณีที่สัตว์ป่วยตามวรรคก่อน ให้เจ้าของควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู่ 
และห้ามมิให้เจ้าของหรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น ในกรณีท่ีสัตว์ตายตามวรรคก่อน ให้
เจ้าของควบคุมซากสัตว์นั้นให้คงอยู่  ณ ที่ที่สัตว์นั้นตาย และห้ามมิให้เจ้าของหรือบุคคลอ่ืนใดเคลื่อนย้าย 
ช าแหละ หรือกระท าอย่างใดแก่ซากสัตว์นั้น ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ไม่อาจมาตรวจซาก
สัตว์นั้นภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่สัตว์นั้นตาย ให้เจ้าของฝังซากสัตว์นั้นใต้ระดั บผิวดินไม่น้อย
กว่าห้าสิบเซนติเมตร ส าหรับซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรอีก
ด้วย 

มาตรา ๙ เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา ๘ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตายโดย 
โรคระบาด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตร มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของจัดการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วย หรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขต และตามวิธีการที่
ก าหนดให ้

(๒) ให้ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้น ณ ที่ที่ก าหนดให้ ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจท าได้ให้สั่งท าลาย
โดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร หรือ 

(๓) ให้กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย
หรือตายไว้ภายในเขต และตามวิธีการที่ก าหนดให้ 
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มาตรา ๑๐ เมื่อได้มีการแจ้งมาตรา ๘ หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ป่วยหรือ
ตายโดยโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอ านาจเข้าตรวจสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และให้มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ
ให้เจ้าของจัดการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วย หรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขต และตามวิธีการที่
ก าหนดให้ หรือให้ได้รับการรักษาตามที่เห็นสมควร 

(๒) ให้ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ณ ที่ที่ก าหนดให้ ถ้าการฝังหรือเผา   
ไม่อาจท าได้ ก็ให้ท าลายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

(๓) ให้กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย 
หรือตาย ไว้ภายในเขต และตามวิธีการที่ก าหนดให้ หรือให้ได้รับการป้องกันโรคระบาดตามที่เห็นสมควร 

(๔) ให้ท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ตาม
ระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ในการนี้ให้เจ้าของได้รับค่าชดใช้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงไม่ต่ า
กว่ากึ่งหนึ่งของราคาสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าของได้จงใจ
กระท าความผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ให้ก าจัดเชื้อโรคที่อาหารสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ตามวิธีการที่
ก าหนดให้ หรือ 

(๖) ให้ท าความสะอาด และท าลายเชื้อโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดในที่ดิน อาคาร 
ยานพาหนะ หรือสิ่งของ ตามวิธีการที่ก าหนดให้ 

  
หมวด ๒ 

เขตปลอดโรคระบำด 
                        

  
มาตรา ๑๑ เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรเพ่ือป้องกันมิให้เกิดโรคระบาดส าหรับสัตว์ชนิดใด        

ในท้องที่ใด ก็ให้มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดท้องที่นั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นเขตปลอด
โรคระบาด ประกาศนี้ให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาดไว้ด้วย 

มาตรา ๑๒ เมื่อได้ประกาศเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา ๑๑ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้าย
สัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย 

มาตรา ๑๓ ภายในเขตปลอดโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๘ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่และสารวัตรมีอ านาจตามมาตรา ๙ และให้สัตวแพทย์มีอ านาจตามมาตรา ๑๐ และมาตรา 
๑๘ 
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มาตรา ๑๔ ภายในเขตปลอดโรคระบาด ถ้าปรากฏว่ามีโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
โรคระบาด ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือสัตวแพทย์ จะประกาศเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาดหรือเขตโรค
ระบาดชั่วคราว แล้วแต่กรณี ตามหมวด ๓ ก็ได้ 

  
หมวด ๓ 

เขตโรคระบำด 
                        

 

มาตรา ๑๕ ในเขตท้องที่จังหวัดใด มี หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น      
มีอ านาจประกาศก าหนดเขตท้องที่จังหวัดนั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามี
โรคระบาด แล้วแต่กรณี ประกาศนี้ให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาดไว้ด้วยและให้ปิดไว้ ณ ศาลากลาง
จังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ บ้านก านัน บ้านผู้ใหญ่บ้าน และที่ชุมนุมชนภายในเขตนั้น 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่า โรคระบาดที่ตรวจพบในท้องที่ของตน หรือท้องที่อ่ืน 
ที่ติดต่อกับท้องที่ของตนจะระบาดออกไป ให้สัตวแพทย์มีอ านาจประกาศเป็นหนังสือก าหนดเขตโรคระบาด
ชั่วคราว มีรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตรจากท่ีที่ตรวจพบโรคระบาดนั้น ประกาศนี้ให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด
ไว้ด้วย และให้ปิดไว้ ณ บ้านก านัน บ้านผู้ใหญ่บ้าน และที่ชุมนุมชน ภายในเขตนั้น และให้ใช้บังคับได้สามสิบวัน
นับแต่วันประกาศ 

มาตรา ๑๗ เมื่อได้มีประกาศก าหนดเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดตามมาตรา 
๑๕ หรือประกาศก าหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา ๑๖ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือ       
ซากสัตว์ภายในเขตนั้น หรือเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ เข้าในหรือออกนอกเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากสัตวแพทย์ 

มาตรา ๑๘ ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๕ หรือเขตโรค
ระบาดชั่วคราว ตามมาตรา ๑๖ ให้สัตวแพทย์มีอ านาจตามมาตรา ๑๐ และให้มีอ านาจดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

(๑) ออกประกาศ หรือสั่งเป็นหนังสือให้บรรดาเจ้าของแจ้งจ านวนสัตว์บางชนิดและ           
ถ้าเห็นสมควรจะให้น าสัตว์นั้นมาให้ได้รับการตรวจ หรือป้องกันโรคระบาด ก็ได้ 

(๒) สั่งให้เจ้าของสัตว์ที่ได้ผ่านการตรวจ หรือป้องกันโรคระบาดแล้วน าสัตว์นั้นมาประทับ
เครื่องหมายที่ตัวสัตว์ หรือ 

(๓) สั่งกักยานพาหนะที่บรรทุกสัตว์หรือซากสัตว์เพ่ือตรวจโรคระบาด และถ้าเห็นสมควรจะสั่ง
กักสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเพื่อคุมไว้สังเกตตามความจ าเป็น ก็ได้ 

มาตรา ๑๙ ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๕ หรือเขตโรค
ระบาดชั่วคราว ตามมาตรา ๑๖ ถ้ามีสัตว์ป่วย หรือตาย ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือ 
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สัตวแพทย์ภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่สัตว์ป่วยหรือตาย และให้น าความในมาตรา ๘ วรรคสองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐ ในเขตท้องที่จังหวัดใด ซึ่งได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรค
ระบาด ถ้าปรากฏว่าโรคระบาดนั้นได้สงบลงหรือปรากฏว่าไม่มีโรคระบาดโดยเด็ดขาด แล้วแต่กรณี ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดถอนประกาศเช่นว่านั้นเสีย 

  
หมวด ๔ 

กำรควบคุมกำรค้ำสัตว์และซำกสัตว์ 
                        

 

มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้บุคคลใดท าการค้า ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ชนิดอ่ืน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือท าการค้าซากสัตว์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน 

มาตรา ๒๑ ทวิ๓ ห้ามมิให้บุคคลใดขาย จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขายซึ่ง
น้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของ ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ชนิดอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒๔ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ทวิ ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่ง
ปีที่ออกใบอนุญาต 

มาตรา ๒๓ ผู้ท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 

มาตรา ๒๔๕ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ทวิฝ่าฝืนต่อบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ให้สัตวแพทย์มีอ านาจยึดใบอนุญาตของผู้นั้นไว้เพ่ือ
เสนอนายทะเบียน ถ้านายทะเบียนเห็นสมควรจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียก็ได้ 

ผู้ถูกยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีหรือผู้ที่
รัฐมนตรีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ถูกยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นที่สุด 
  
 

                                                           
๓ มาตรา ๒๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

                        
  

มาตรา ๒๕ ถ้ามีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของ ป่วย หรือตายในที่ดินของบุคคลใด ให้เจ้าของ     
ที่ดินนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เช่นเดียวกับเจ้าของสัตว์นั้น และเมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ใน
ภายหลัง เจ้าของที่ดินมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้ 

มาตรา ๒๖ ถ้ามีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของ ป่วยหรือตายโดยโรคระบาดในที่สาธารณหรือที่ดิน   
ที่ไม่ปรากฏเจ้าของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์มีอ านาจกักสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไว้ ณ ที่ที่
เห็นสมควรภายในบริเวณที่นั้นได้ ส าหรับซากสัตว์นั้นเมื่อเห็นสมควรจะฝังเสียก็ได้ในกรณีจ าเป็นเพ่ือป้องกัน    
มิให้โรคระบาดแพร่หลาย สัตวแพทย์จะท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ หรือฝังซากสัตว์นั้นภายในบริเวณท่ีนั้นก็ได้ 

เมื่อปรากฏเจ้าของในภายหลัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้ 

มาตรา ๒๗๖ ส าหรับสัตว์ที่เจ้าของน าไปมา หรือขนส่งโดยยานพาหนะ หากปรากฏว่าเป็น    
โรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของ         
โรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอ านาจสั่งกักสัตว์นั้นไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควรตามความจ าเป็นได้ 

ค่าใช้จ่ายในการนี้ให้เจ้าของสัตว์เป็นผู้ออก 

มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้บุคคลใดขุดซากสัตว์ที่ฝังไว้แล้วตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ 

มาตรา ๒๙ เมื่อปรากฏว่ามีโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
โรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดในยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่อ่ืนใด ให้สัตวแพทย์มีอ านาจเรียก
ตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่นั้น และให้เจ้าของยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่นั้น ให้
ความสะดวกแก่สัตวแพทย์ตามสมควร 

การเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ตามวรรคก่อน ให้กระท าได้ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและ
พระอาทิตย์ตก 

มาตรา ๓๐ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) ก าหนดท่าเข้าและท่าออก 
(๒) ห้ามการน าเข้า หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์จากท้องที่ภายนอก

ราชอาณาจักร ในกรณีปรากฏว่า ท้องที่นั้นมี หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด และ 
 
 

                                                           
๖ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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(๓) วางระเบียบการยึด ท าลาย หรือส่งกลับซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ โดยไม่มีค่าชดใช้ในกรณี 
ก. น าเข้า หรือ น าผ่านราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือ 
ข. น าเข้า หรือน าผ่านราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  เมื่อ     

สัตว์นั้นเป็นโรคระบาด หรือสัตว์ หรือซากสัตว์นั้นเป็นพาหะของโรคระบาดในขณะนั้น หรือภายหลังน าเข้า 
หรือน าผ่านราชอาณาจักร 

มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้บุคคลใดน าเข้า น าออก หรือน าผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ 
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย จะก าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 
การน าเข้า น าออก หรือน าผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรานี้ให้น าเข้า    

น าออก หรือน าผ่าน ท่าเข้า หรือท่าออก แล้วแต่กรณี เว้นแต่อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย จะสั่งเป็นอย่าง
อ่ืน 

มาตรา ๓๒ ผู้ใดน าเข้า น าออก หรือน าผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ต้อง
ปฏิบัติการตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓๗ ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) แต่งตั้งสารวัตรเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ก าหนดด่านกักสัตว์และสถานีขนส่งสัตว์ 
(๓) วางระเบียบการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็น

พาหะของโรคระบาด และ 
(๔) วางระเบียบการตรวจโรคและท าลายเชื้อโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์ที่มีการน าเข้า น าออก 

หรือน าผ่านราชอาณาจักร หรือเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร 

มาตรา ๓๔๘ ผู้ใดน า ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์หรือ
เอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้  หรือสัตว์ชนิดอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือซากสัตว์ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด ต้องได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง สัตวแพทย์จะก าหนดเงื่อนไขตามที่จ าเป็นไว้ใน
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เส้นทางและยานพาหนะในการน าสัตว์ไปและสถานีขนส่งสัตว์และการผ่านด่าน      
กักสัตว์ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดก็ได้ เว้นแต่เป็นการน าสัตว์ไปเลี้ยงหรือใช้งานชั่วครั้งคราว 

มาตรา ๓๕ ผู้ใดน าสัตว์ผ่านด่านกักสัตว์ ต้องปฏิบัติการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๖ ผู้ใดส่งสัตว์ หรือ ซากสัตว์ไปจ าหน่ายต่างประเทศ ต้องปฏิบัติการตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

                                                           
๗ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๓๗ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเฉพาะค่าที่พักสัตว์ หรือซากสัตว์ที่ส่งไปต่างประเทศ ให้
กันไว้เป็นทุนเพื่อใช้จ่ายในการควบคุมการส่งสัตว์หรือซากสัตว์ไปจ าหน่ายต่างประเทศ เป็นจ านวนร้อยละห้าสิบ
ของเงินที่เก็บได้ท้ังสิ้น เหลือเท่าใดให้น าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน 

มาตรา ๓๘๙ ให้สารวัตรมีอ านาจจับกุมผู้กระท าผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจยึดสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไว้เพ่ือส่งพนักงาน
สอบสวนด าเนินการต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา หรือเพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๕๑ 

  
หมวด ๖ 

บทก ำหนดโทษ 
                        

  
มาตรา ๓๙๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๔๐๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ วรรคสองหรือฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
สารวัตรตามมาตรา ๙ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ หรือเจ้าของยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่ ผู้ใดขัดขวางหรือ   
ไม่อ านวยความสะดวกให้แก่สัตวแพทย์ตามสมควร ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน   
สองเดือน หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๑๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งสัตวแพทย์ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๘ หรือฝ่าฝืนมาตรา 
๒๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๒๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ หรือมาตรา ๒๘ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ 
ในกรณีไม่ปฏิบัติการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๙ 
ในกรณีไม่ปฏิบัติการตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตร

ตามมาตรา ๙ ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐ 
ในกรณีฝ่าฝืนค าสั่งสัตวแพทย์ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้

ในมาตรา ๔๑ 

                                                           
๙ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๒ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๓ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



- ๔๘๐ - 
 

มาตรา ๔๔๑๔ เจ้าของที่ดินผู้ใดไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๕ ต้อง      
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๔๕๑๕ (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๖๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๐ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๗๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

มาตรา ๔๘๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองเดือน หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๙๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

มาตรา ๕๐๒๐ ผู้ใดใช้เครื่องหมายปลอมหรือแปลงประทับที่ตัวสัตว์ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
เครื่องหมายรอยประทับที่ตัวสัตว์ เพ่ือให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน หรือท าลาย หรือแก้ไข
เครื่องหมายใดๆ ที่เจ้าพนักงานท าไว้แก่ซากสัตว์ หรือภาชนะ หรือสิ่งห่อหุ้มซากสัตว์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๑๒๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน 

 

 

 

                                                           
๑๔ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๕ มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๖ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๗ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๘ มาตรา ๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๙ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๐ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๑ มาตรา ๕๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๕๒๒๒ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งจ่ายเงินสินบนและรางวัลตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดย
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

 

 
ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 

จอมพล ป. พิบูลสงครำม 
นำยกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๒ มาตรา ๕๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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อัตรำค่ำธรรมเนียม๒๓ 
  

ล าดับ รายการ บาท หมายเหตุ 

    

๑ ใบอนุญาตให้น าสัตว์เข้าในราชอาณาจักร     
  ช้าง                                           เชือกละ ๒๕๐   
  ม้า โค กระบือ ลา ล่อ สุนัข     
  แมว ลิง ชะนี                                   ตัวละ ๑๐๐   
  แพะ แกะ สุกร กระต่าย                      ตัวละ ๕๐   
  นกกระจอกเทศ นกอีมู                       ตัวละ ๒๐๐   
  ไก่ เป็น หาน และสัตว์ปีกชนิดอ่ืน           ตวัละ ๕   
  สัตว์ชนิดอื่น                                    ตัวละ ๑๐๐   
  น้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์                      โด๊สละ ๑๐   
  เอ็มบริโอ                                       ตัวละ ๑๐๐   
  ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู     
  ส าหรับใช้ท าพันธุ์                            ฟองละ ๕๐   
  ไข่สัตว์ปีกชนิดอื่นส าหรับใช้ท าพันธุ์       ฟองละ ๕๐   
๒ ใบอนุญาตให้น าสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร     
  ช้าง                                           เชือกละ ๕๐,๐๐๐   
  ม้า โค กระบือ ลา ล่อ สุนัข     
  แมว ลิง ชะนี                                   ตัวละ ๕๐   
  แพะ แกะ สุกร                                 ตัวละ ๒๕   
  กระต่าย                                        ตัวละ ๑๐   
  สัตว์ชนิดอื่น                                    ตัวละ ๕๐๐   
๓ ใบอนุญาตน าสัตว์ผ่านราชอาณาจักร     
  ช้าง                                           เชือกละ ๒,๐๐๐   
  ม้า โค กระบือ ลา ล่อ                         ตัวละ ๑๐๐   
  แพะ แกะ สุกร สุนัข ลิง ชะนี                ตัวละ ๕๐   
  แมว กระต่าย                                  ตัวละ ๒๐   
  สัตว์ชนิดอื่น                                    ตัวละ ๑๐๐   
  น้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์                      โด๊สละ ๕   

                                                           
๒๓ อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



- ๔๘๓ - 
 

ล าดับ รายการ บาท หมายเหตุ 

    

  เอ็มบริโอ                                       ตัวละ ๒๐   
  ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู     
  ส าหรับใช้ท าพันธุ์                            ฟองละ ๕๐   
  ไข่สัตว์ปีกชนิดอื่นส าหรับใช้ท าพันธุ์       ฟองละ .๕๐   
๔ ใบอนุญาตให้น าซากสัตว์เข้าใน   ค่าธรรมเนียม 
  ราชอาณาจักร                           กิโลกรัมละ ๒๐ ล าดับที่ ๔ ที่ ๕ และ 
๕ ใบอนุญาตให้น าซากสัตว์เข้าใน   ที่ ๖ ถ้าเศษของ ๑ 
  ราชอาณาจักร                           กิโลกรัมละ ๑ กิโลกรัม ตั้งแต่ ๕๐๐ 
๖ ใบอนุญาตให้น าซากสัตว์ผ่าน   กรัม ขึ้นไปคิดเป็น ๑ 
  ราชอาณาจักร                           กิโลกรมัละ ๑ กิโลกรัม ถ้าไม่ถึง 
      ๕๐๐ กรัม ให้ปัดทิ้ง 
๗ ใบอนุญาตให้ท าการค้า ช้าง ม้า โค     
  กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว์ชนิดอื่น     
  ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง     
  (๑) ส่งต่างประเทศ                          ฉบับละ ๒,๐๐๐   
  (๒) ทั่วราชอาณาจักร                       ฉบับละ ๔๐๐   
  (๓) ภายในจังหวัด                           ฉบับละ ๑๐๐   
๘ ใบอนุญาตให้ขายน้ าเชื้อส าหรับ     
  ผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอ     
  (๑) ส่งต่างประเทศ                          ฉบับละ ๘๐๐   
  (๒) ทั่วราชอาณาจักร                       ฉบับละ ๒๐๐   
๙ ใบอนุญาตให้ท าการค้าซากสัตว์     
  (๑) ส่งต่างประเทศ                          ฉบับละ ๔๐๐   
  (๒) ทั่วราชอาณาจักร                       ฉบับละ ๑๐๐   
  (๓) ภายในจังหวัด                           ฉบับละ ๒๐   

๑๐ ใบแทนใบอนุญาตให้ท าการค้าสัตว์     
  ใบอนุญาตให้ขายน้ าเชื้อส าหรับ     
  ผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอ หรือ     
  ใบอนุญาตให้ท าการค้าซากสัตว์           ฉบับละ ๒๐   

๑๑ ค่าท าลายเชื้อโรคผ่านด่านกักสัตว์           ตัวละ ๕   
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ล าดับ รายการ บาท หมายเหตุ 

    

๑๒ ค่าท่ีพักสัตว์ที่ส่งไปต่างประเทศ     
  โค กระบือ                                      ตัวละ ๕๐   
  สุกร                                             ตัวละ ๓๐   
  แพะ แกะ                                       ตัวละ ๒๐   

๑๓ ค่าท่ีพักซากสัตว์ที่ส่งไปต่างประเทศ   ถ้าเศษของ ๑ 
  ซากโค กระบือ สุกร                    กิโลกรัมละ ๒ กิโลกรัม ตั้งแต่ ๕๐๐ 
  แพะ แกะ                                กิโลกรัมละ   กรัม ขึ้นไปคิดเป็น 
      ๑ กิโลกรัม ถ้าไม่ถึง 
       ๕๐๐ กรัม ให้ปัดทิ้ง 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์ 
และสัตว์พาหนะเท่าที่ใช้อยู่ในเวลานี้มีหลายฉบับด้วยกัน ไม่สะดวกแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็น   
การยากแก่ราษฎรที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรรวบรวมไว้ในฉบับเดียวกันให้เหมาะสมและ
สอดคล้องแก่เหตุการณ์และวิวัฒนาการของประเทศในปัจจุบันนี้ 
  
พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๒๔ 

  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน        

ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
  

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 

๒๔๙๙ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ท าให้มีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

สมควรที่จะปรับปรุงใหม่โดยก าหนดมาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเอ็มบริโอหรือตัวอ่อน

ของสัตว์ซึ่งเป็นพาหะให้เกิดโรคระบาดสัตว์อย่างหนึ่งได้ด้วย รวมทั้งสมควรปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของสัตว

แพทย์ สารวัตร และอธิบดี ในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปรับปรุงอัตราโทษให้

สูงขึ้นเพ่ือให้เกิดผลบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ได้อย่างจริงจังและปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเสียใหม่ให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                           
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๐ ก/หน้า ๓๔/๒๓ เมษายน ๒๕๔๒ 
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ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 

 
  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
๒๔๙๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
(๑ ) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง แต่ งตั้ งพนักงานเจ้ าหน้ าที่  ตาม

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙ 
(๒ ) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง แต่ งตั้ งพนักงานเจ้ าหน้ าที่  ตาม

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
  
ข้อ ๒  ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๒) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๔) นายอ าเภอ 
(๕) ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
(๖) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
(๗) เกษตรอ าเภอ 
(๘) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล 
(๙) ก านัน 
(๑๐) ผู้ใหญ่บ้าน 
(๑๑) ท้องถิ่นจังหวัด 
(๑๒) ปลัดเทศบาล 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง/หน้า ๓๘/๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
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(๑๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๔) ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ของเทศบาล 
(๑๕) ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
(๑๖) ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร (งานปศุสัตว์) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
(๑๗) หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล และหัวหน้าสถานีอนามัยขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 
(๑๘) นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไปที่

ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล และสถานีอนามัยขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  
  

ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ธีระ  วงศ์สมุทร 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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๓.๔ ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

พำณิชยกรรม และกำรทอ่งเที่ยว 
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พระรำชบัญญัติ 
ทะเบียนพำณิชย์ 

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง( ฉบับที ่๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

                        

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 

เป็นปีท่ี ๑๑ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๒) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๓) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓/ตอนที ่๑๓/หน้า ๕๐/๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ 
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มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ไม่ เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                        
  
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) “นายทะเบียนพาณิชย์” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้เป็นผู้มี

หน้าที่รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔) “ผู้ประกอบพาณิชยกิจ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบ  

พาณิชยกิจเป็นอาชีพปกติ และให้หมายความรวมทั้งผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่จ ากัดความรับผิด กรรมการ หรือ
ผู้จัดการด้วย 

(๕) “ส านักงาน” หมายความว่า สถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจเป็นปกติ 

มาตรา ๖ ให้ถือกิจการดังต่อไปนี้เป็นพาณิชยกิจ ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน 
(๒) การให้เช่า การให้เช่าซื้อ 
(๓) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง 
(๔) การขนส่ง 
(๕) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม 
(๖) การรับจ้างท าของ 
(๗) การให้กู้ยืมเงิน การรับจ าน า การรับจ านอง 
(๘) การคลังสินค้า 
(๙) การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อ หรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร 

การเครดิตฟองซิเอร์ การโพยก๊วน 
(๑๐) การรับประกันภัย 
(๑๑) กิจการอื่นซึ่งก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
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(๑) การค้าเร่ การค้าแผงลอย 
(๒) พาณิชยกิจเพื่อการบ ารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 
(๓) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 
(๔) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 
(๕) พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 
(๖) พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  

หมวด ๒ 
กำรจดทะเบียนพำณิชย์ 

                        
  
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดเป็นครั้งคราวโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า 

พาณิชยกิจใดตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๖ ในท้องที่ใด ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

มาตรา ๙๒ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
มีหน้าที่ก ากับดูแลการรับจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส านักงานทะเบียน
พาณิชย์ เพ่ือรับจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ของตน 

ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีความพร้อมเป็นส านักงาน
ทะเบียนพาณิชย์เพ่ือรับจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ของตนได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในการนี้ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังคงมีอ านาจรับจดทะเบียนพาณิชย์เฉพาะในท้องที่นอกเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจบางประเภท
ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นส านักงานทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือรับจดทะเบียน
พาณิชยกิจตามประเภทที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐ การจดทะเบียนนั้น ผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในท้องที่ใด ให้
จดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้น 

ถ้าส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมาประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย 
ส านักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ใด ให้จดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้น 

ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับจดทะเบียนพาณิชยกิจ
ประเภทใด ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจประเภทดังกล่าวจดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ในท้องที่ท่ีส านักงานแห่งใหญ่หรือส านักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี๓ 

                                                           
๒ มาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓ มาตรา ๑๐ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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มาตรา ๑๑ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ส านักงานทะเบียน
พาณิชย์แห่งท้องที่ตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีได้ประกาศตาม
มาตรา ๘ 

ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดประกอบพาณิชยกิจภายหลังวันที่รัฐมนตรี ได้ประกาศตามมาตรา ๘ 
ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจนั้น 

ก าหนดเวลาที่กล่าวในมาตรานี้ ถ้ารัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร ก็ให้มีอ านาจประกาศขยาย
เวลาต่อไปอีกได้ 

มาตรา ๑๒ การจดทะเบียนพาณิชย์นั้น ให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และต าบลที่อยู่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
(๒) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ 
(๓) ชนิดแห่งพาณิชยกิจ 
(๔) จ านวนเงินทุนซึ่งน ามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจ า 
(๕) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ สาขา โรงเก็บสินค้าและตัวแทนค้าต่าง 
(๖) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ต าบลที่อยู่  และจ านวนทุนลงหุ้นของผู้ เป็นหุ้นส่วนใน         

ห้างหุ้นส่วน และจ านวนเงินทุนของห้างหุ้นส่วน 
(๗) จ านวนเงินทุน จ านวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจ ากัด จ านวน และมูลค่าหุ้นที่บุคคล

แต่ละสัญชาติถืออยู่ 
(๘) วันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย 
(๙) วันขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
(๑๐) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ชื่อสัญชาติ และต าบลที่อยู่ของผู้โอนพาณิชยกิจ    

ให้ วันที่ และเหตุที่ได้รับโอน 

มาตรา ๑๓ การเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๒ ก็ดี การเลิกประกอบ
พาณิชยกิจโดยเหตุใดๆ ก็ดี ให้ยื่นค าขอจดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์แห่งท้องที่ ตามแบบที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ภายในสามสิบวัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง หรือเลิก 

มาตรา ๑๔ เมื่อนายทะเบียนพาณิชย์ได้รับค าขอจดทะเบียน และเห็นว่าค าขอนั้นถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้วก็ให้รับจดทะเบียนไว้ และให้ออก
ใบทะเบียนพาณิชย์ให้แก่ผู้ขอ 

ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่นค าขอรับใบแทนใบทะเบียน
พาณิชย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สูญหาย 

ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจแสดงใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ 
ส านักงานในที่เปิดเผยซึ่งอาจเห็นได้ง่าย 
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มาตรา ๑๕ เมื่อได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการ
ประกอบพาณิชยกิจไว้ที่หน้าส านักงานแห่งใหญ่ และส านักงานสาขา โดยเปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้จดทะเบียน 

ป้ายชื่อนี้ให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านได้ง่ายและชัดเจน และจะมีอักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระท าบนแผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นกระจก ก าแพง หรือผนัง 

ชื่อในป้ายก็ดี ในเอกสารใดๆ ก็ดี ต้องใช้ให้ตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ และถ้าเป็นส านักงาน
สาขา ต้องมีค าว่า “สาขา” ไว้ด้วย 

มาตรา ๑๖ ให้มีกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้ าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีอ านาจหน้าที่พิจารณา และให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของ
ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระท าการฉ้อโกงประชาชนปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระท าการ
ทุจริตอ่ืนใดอย่างร้ายแรงในการประกอบพาณิชยกิจ และให้มีอ านาจพิจารณาและให้ค าแนะน าในการรับ      
จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ด้วย 

เมื่อรัฐมนตรีได้รับค าแนะน าของคณะกรรมการ ตามความในวรรคแรก รัฐมนตรีจะถอน     
ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ก็ได้ แล้วแต่กรณี 

ห้ามมิให้ผู้ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจต่อไป เว้นแต่รัฐมนตรีจะสั่งให้รับ
จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 

มาตรา ๑๗ ให้นายทะเบียนพาณิชย์มีอ านาจออกค าสั่งเรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจมาสอบสวน
ข้อความอันเกี่ยวกับการจดทะเบียน และในระหว่างเวลาท างานให้นายทะเบียนพาณิชย์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ านาจเข้าไปท าการตรวจสอบในส านักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ เพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

มาตรา ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะตรวจดู หรือขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดส าเนา และรับรองส าเนา
เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิที่จะท าได้ในเมื่อเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงแล้ว 

 
หมวด ๓ 
บทลงโทษ 

                   
  
มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด 
(๑) ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) แสดงรายการเท็จ หรือ 
(๓) ไม่มาให้นายทะเบียนพาณิชย์สอบสวน ไม่ยอมให้ถ้อยค า หรือไม่ยอมให้นายทะเบียน

พาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตามมาตรา ๑๗ 
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มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และในกรณีตาม (๑) อันเป็นความผิด
ต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๐ ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง หรือ      
วรรคสาม หรือมาตรา ๑๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท และในกรณีอันเป็นความผิด
ต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินยี่สิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๑ ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ วรรคสาม มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
หมวด ๔ 

บทเฉพำะกำล 
                        

  
มาตรา ๒๒ การประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ     

ให้เป็นอันใช้ได้ จนกว่ารัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ยกเลิกการจดทะเบียนนั้น และเมื่อได้
ประกาศยกเลิกการจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ใดแล้ว ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถูกยกเลิกการจดทะเบียน
พาณิชย์ในท้องที่นั้นยื่นค าขอจดทะเบียนใหม่ภายในหกสิบวัน นับแต่วันประกาศ 

ก าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นนั้น ถ้ารัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร ก็ให้มีอ านาจประกาศขยาย
เวลาต่อไปอีกได้ 
  
  

      ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
จอมพล ป. พิบูลสงครำม 

นำยกรัฐมนตรี 
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อัตรำค่ำธรรมเนียม 
 

เลขที่ รำยกำร บำท 
๑ 
๒ 
 

๓ 
๔ 
 

๕ 
 

๖ 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
รายการ ครั้งละ 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
ค่าธรรมเนียม ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์
ฉบับละ 
ค่าธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของ       
ผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 
ค่าธรรมเนียม ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองเอกสาร
เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง  
ฉบับละ 

๕๐ 
 

๒๐ 
๒๐ 

 
๓๐ 

 
๒๐ 

 
 

๕๐ 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ประกาศใช้มานานแล้ว 
สมควรที่จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมแก่กาลสมัย อาทิเช่น โอนหน้าที่การรับจดทะเบียนพาณิชย์ใน
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหน้าที่ของส านักงานกลางทะเบียน
พาณิชย์ในจังหวัดพระนคร ไปให้จังหวัดด าเนินการรับจดทะเบียนต่อไป ตามนโยบายกระจายอ านาจของ
รัฐบาลไปยังจังหวัดท้องที่ เพ่ิมพาณิชยกิจที่จะต้องจดทะเบียนบางประเภท เช่น การรับจ้างท าของ การ
คลังสินค้า ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ทางสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ เพ่ิมรายการจดทะเบียน
เงินทุนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ เพ่ือทราบฐานะการค้าของพ่อค้า แก้ไขอัตราค่าปรับให้สูงขึ้น เพ่ือป้องกันการ
กระท าผิดกฎหมาย เพราะโทษปรับเดิมก าหนดไว้เป็นเวลานานร่วม ๑๙ ปีแล้ว จ านวนค่าปรับเดิมจึงน้อยไปไม่
เพียงพอที่จะท าให้ผู้กระท าผิดเกรงกลัวและเข็ดหลาบได้ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือได้ทราบสถิติและหลักฐานการประกอบ
พาณิชยกิจของพ่อค้าที่ถูกต้องควรเชื่อถือได้ อันจะใช้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม และการปรับปรุงขยายการเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์เสียใหม่ และยกเลิกพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์เดิมทั้ง ๒ ฉบับ 
ประกาศใช้ใหม่โดยรวมเป็นฉบับเดียวกัน เพ่ือให้พ่อค้าประชาชนเข้าใจง่าย สะดวกแก่การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ 

  
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔ 

  
มาตรา ๕๙ ในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้แก้ไขค าว่า “กรมทะเบียน

การค้า” เป็น “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” 
  

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ท่ีโอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอน
ส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจ
หน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารง

                                                           
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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ต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้วซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๕ 

  
มาตรา ๕ ให้ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ที่รัฐมนตรีได้ประกาศจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมีอ านาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ตามที่
ก าหนดไว้เดิมไปพลางก่อน ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามมาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้ถ่ายโอนภารกิจในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์เพ่ือให้กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดเป็น

ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือรับจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ของตนส าหรับพาณิชยกิจที่รัฐมนตรีไม่ได้

ประกาศให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นส านักงานทะเบียนพาณิชย์ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                           
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๒๖ ก/หน้า ๑/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ 



- ๕๐๐ - 
 

ประกำศกระทรวงพำณิชย์ 
เรื่อง กำรตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์ 

แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ 
(ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

                        
  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(๒) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒  ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นส านักงานทะเบียนพาณิชย์ มีอ านาจหน้าที่รับ          
จดทะเบียนพาณิชย์เฉพาะพาณิชยกิจที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

ข้อ ๓ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และนายทะเบียนพาณิชย์ 
(๑) ให้ผู้อ านวยการส านักทะเบียนธุรกิจ ผู้อ านวยการส านักบริการข้อมูลธุรกิจ ผู้อ านวยการ

ส านักกฎหมายและคดี ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบธุรกิจ และข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี และระดับช านาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดส านักทะเบียนธุรกิจ ส านักบริการข้อมูลธุรกิจ ส านักกฎหมายและคดีและส านัก
ตรวจสอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติทะเบยีนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ทั่วราชอาณาจักร 

(๒) ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๕ 
ปี และระดับช านาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ในเขตท้องที่จังหวัดนั้น 

(๓) ในกรณีที่ไม่มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม (๒) หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตามล าดับต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ คือ พาณิชย์
จังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัด ส าหรับกรณีที่พาณิชย์จังหวัดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
หรือข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสังกัดส านักงานพาณิชย์จังหวัด
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เรียงตามล าดับอาวุโส ส าหรับกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได ้

(๔) ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย พนักงานเมืองพัทยาตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมอบหมายเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ภายใน
เขตอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 

  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป๑ 
  
  

ประกำศ ณ วันที่ ๒๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พรทิวำ  นำคำศัย 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ 

 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง/หน้า ๕๘/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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ประกำศกระทรวงพำณิชย์ 

เรื่อง กำรตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์ แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ 

(ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๕๓๑ 
                   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่
ก่อนและในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นส านักงานทะเบียนพาณิชย์ มีอ านาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์
ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีส านักงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
แล้วแต่กรณี 

ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลให้เทศบาลใหม่ 
เป็นส านักงานทะเบียนพาณิชย์ มีอ านาจหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีส านักงาน
ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาลนั้น 

ข้อ ๔  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 
(๑) ให้พนักงานเทศบาลตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปซึ่งนายกเทศมนตรีเทศบาลมอบหมาย เป็น

พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
ภายในเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนั้น 

(๒) ให้พนักงานส่วนต าบลตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
๒๔๙๙ ภายในเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

     ประกำศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พรทิวำ  นำคำศัย 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง/หน้า ๑๘/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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พระรำชบัญญัติ 
โรงงำน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(๒) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๓) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่โรงงานของทางราชการที่ด าเนินการโดย        
ทางราชการ เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แต่ในการประกอบกิจการโรงงาน
ดังกล่าวให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๔/หน้า ๖๒/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ 

ห้าแรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือ      
ไม่ก็ตาม ส าหรับท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา 
หรือท าลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“ตั้งโรงงาน” หมายความว่า การก่อสร้างอาคารเพ่ือติดตั้งเครื่องจักรส าหรับประกอบกิจการ
โรงงาน หรือน าเครื่องจักรส าหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะ
ประกอบกิจการ 

“ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความว่า การท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายสิ่งใดๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่ไม่
รวมถึงการทดลองเดินเครื่องจักร 

“เครื่องจักร”  หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นส าหรับใช้ก่อก าเนิดพลังงาน 
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยก าลังน้ า ไอน้ า ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา 
เกียร์ หรือสิ่งอ่ืนที่ท างานสนองกัน 

“คนงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งท างานในโรงงาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ซึ่งท างานฝ่ายธุรการ 
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายตามความ

เหมาะสม 
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑ 
กำรประกอบกิจกำรโรงงำน 

                   
  

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาด
ใดเป็นโรงงานจ าพวกท่ี ๑ โรงงานจ าพวกท่ี ๒ หรือโรงงานจ าพวกท่ี ๓ แล้วแต่กรณี โดยค านึงถึงความจ าเป็นใน
การควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ การป้องกันความเสียหาย และการป้องกันอันตรายตาม
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 

(๑) โรงงานจ าพวกที่ ๑ ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการ
โรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

(๒) โรงงานจ าพวกที่ ๒ ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการ
โรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน 

(๓) โรงงานจ าพวกที่ ๓ ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได ้

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๒ (๑) ให้โรงงานที่ก าหนดในประกาศดังกล่าวเป็น
โรงงานจ าพวกที่ ๓ ด้วย 

มาตรา ๘ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงเพ่ือให้โรงงานจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งหรือทุกจ าพวกตามมาตรา ๗ ต้องปฏิบัติตามในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลักษณะอาคาร
ของโรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน 

(๒) ก าหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้องน ามาใช้ใน
การประกอบกิจการโรงงาน 

(๓) ก าหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดประจ าโรงงาน 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืน
ใด เพ่ือป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่อาจเกิดแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน 

(๕) ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน 

(๖) ก าหนดการจัดให้มีเอกสารที่จ าเป็นประจ าโรงงานเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(๗) ก าหนดข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้อง
แจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
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(๘) ก าหนดการอื่นใดเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน เพื่อป้องกันหรือระงับหรือ
บรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก าหนดให้ยกเว้นโรงงานประเภท ชนิด หรือขนาดใดจากการ
ต้องปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้ และกฎกระทรวงดังกล่าวจะสมควรก าหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียด
ทางด้านเทคนิคหรือเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้ 

มาตรา ๙  ในกรณีที่ จะต้องมีการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรเพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ อาจมีการก าหนดให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบแทนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๑ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

มาตรา ๑๑ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว และเมื่อจะเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 

แบบและรายละเอียดที่ต้องแจ้งและแบบใบรับแจ้ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งเพ่ือเป็น

หลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งประกอบกิจการโรงงานได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง 
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
ค าสั่งดังกล่าว 

การเลิกประกอบกิจการ การโอน การให้เช่าหรือการให้เช่าซื้อโรงงานจ าพวกที่ ๒ ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการ
ดังกล่าว 

มาตรา ๑๒ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๓ ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม
กฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ 

ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต 
การยื่นค าขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออก

ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตร้องขอหนังสือรับรองก่อนออกใบอนุญาต ถ้าการพิจารณาเบื้องต้น

เพียงพอที่จะอนุมัติในหลักการได้ ให้ผู้อนุญาตออกหนังสือรับรองให้โดยสงวนส่วนที่พิจารณาไม่แล้วเสร็จได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ในการออกใบอนุญาตให้ผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ถ้ากรณีใดยังมิได้มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ให้พิจารณาโดยค านึงถึงความปลอดภัย
ของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ในการนี้จะก าหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้
ในใบอนุญาตก็ได ้

มาตรา ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ถ้าประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วน
หนึ่งส่วนใด ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน 

ถ้าจะมีการทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องแจ้งวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบไม่น้อยกว่า  
สิบห้าวันด้วย 

หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อาจใช้เพ่ือการทดลองเดินเครื่องจักร ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๔ ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ห้านับแต่ปีที่เริ่มประกอบกิจการ 
เว้นแต่มีการย้ายโรงงานตามมาตรา ๒๗ หรือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุใน
วันที่ออกใบอนุญาตใหม่ หรือวันที่เลิกประกอบกิจการโรงงาน 

ถ้ามีเหตุอันสมควรเพ่ือยุติการประกอบกิจการในอนาคตอันใกล้ ผู้อนุญาตโดยอนุมัติรัฐมนตรี
จะออกใบอนุญาตให้มีอายุสั้นกว่าที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ใบอนุญาตที่ออกในกรณีนี้จะขอต่ออายุอีกไม่ได้ 

มาตรา ๑๕ การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นค าขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีค าสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาต 

ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าโรงงานและเครื่องจักรมีลักษณะถูกต้องตามมาตรา ๘ ประกาศ
ของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตต่ออายุใบอนุญาตให้ หากมีกรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดเมื่อแก้ไขแล้วให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ ถ้าหากไม่แก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้มีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ที่ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการ
โรงงานต่อไป และได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้
ถือว่าได้ยื่นค าขอต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนดและการประกอบกิจการโรงงานในระหว่างนั้นให้ถือเสมือน
ว่าเป็นการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสี ยค่าปรับ
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เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้นก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการเสมือนขอ
อนุญาตใหม่ 

มาตรา ๑๖ ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็น
ที่สุด 

มาตรา ๑๗ โรงงานใดที่ผู้ประกอบกิจการได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าใช้
ขนาดของเครื่องจักรต่ ากว่าห้าแรงม้าหรือจ านวนคนงานต่ ากว่าเจ็ดคน ให้ถือว่าโรงงานนั้นยังเป็นโรงงานตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตสิ้นอายุ 

มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตขยายโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 
การขอขยายโรงงานและการให้ขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณ์ค าสั่งไม่ให้ขยายโรงงาน ให้

น ามาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
การขยายโรงงานได้แก ่
(๑) การเพ่ิมจ านวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรท าให้มีก าลังรวมเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ร้อยละ

ห้าสิบขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก าลังรวมไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้า หรือก าลังเทียบเท่าไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้า 
หรือเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก าลังรวมเกินกว่าหนึ่งร้อยแรงม้า หรือก าลัง
เทียบเท่าเกินกว่าหนึ่งร้อยแรงม้า 

(๒) การเพ่ิมหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารโรงงานท าให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงาน
ฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ าหนักเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป 

ใบอนุญาตในส่วนที่ขยายให้มีอายุเท่ากับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๙ เมื่อผู้รับใบอนุญาตเพ่ิมจ านวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 
เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องต้นก าลัง หรือพลังงานของเครื่องจักรเป็นอย่างอ่ืนแต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน หรือเพ่ิม
เนื้อที่อาคารโรงงานออกไป หรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพ่ิมขึ้นใหม่เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของโรงงานนั้น
โดยตรง ท าให้เนื้อที่ของอาคารโรงงานเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไป ในกรณีเนื้อที่ของอาคารโรงงานมีไม่เกิน
สองร้อยตารางเมตรหรือเพ่ิมขึ้นตั้งแต่หนึ่งร้อยตารางเมตรขึ้นไป ในกรณีเนื้อที่ของโรงงานมีเกินกว่าสองร้อย
ตารางเมตร ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เพ่ิมจ านวนเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเพ่ิมเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือก่อสร้างอาคารโรงงานนั้นเพ่ิมขึ้น แล้วแต่กรณี และ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเพ่ิมจ านวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือการเพ่ิม
เนื้อท่ีอาคารโรงงาน หรือการก่อสร้างอาคารโรงงานเพ่ิมข้ึนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๐ เงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคห้า หากผู้อนุญาตเห็นสมควร
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเงื่อนไขให้ เหมาะสม เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติในการประกอบกิจการ
โรงงาน ก็ให้มีหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติได้ 
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ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบ
กิจการโรงงาน ให้ยื่นค าขอและชี้แจงเหตุผลต่อผู้อนุญาต ให้ผู้อนุญาตพิจารณาและมีหนังสือสั่งการโดยมิชักช้า 

หากผู้รับใบอนุญาตไม่เห็นด้วยกับความเห็นของผู้อนุญาต ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือสั่งการ ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๒๑ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ให้เช่าหรือให้เช่าซื้อ
โรงงานหรือขายโรงงาน ให้ถือว่าผู้นั้นได้เลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่วันที่โอนการประกอบกิจการโรงงาน
ให้เช่าหรือให้เช่าซื้อโรงงานหรือขายโรงงาน 

ให้ผู้รับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อโรงงาน หรือผู้ซื้อโรงงานนั้นขอรับ
ใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ถือว่ามีการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้ในระหว่างที่รอรับ
ใบอนุญาต โดยให้ถือเสมือนว่าผู้ยื่นค าขอนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาต 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต
เพ่ือรับโอนใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย หรือภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตขยาย
เวลาให้ตามความจ าเป็น ถ้ามิได้ยื่นค าขอภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบ
กิจการโรงงานต่อไปให้ด าเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่ 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกซึ่งเข้าประกอบ
กิจการโรงงานเป็นผู้รับใบอนุญาต 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้น าความในสองวรรคก่อนมา
ใช้บังคับแก่ผู้อนุบาลโดยอนุโลม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ ณ ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ ายในโรงงาน  
ของตน 

มาตรา ๒๔ เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็น
หนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยน 

มาตรา ๒๕ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลาย 

มาตรา ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยัง
สถานที่อ่ืนเพ่ือประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อผู้อนุญาต พร้อมทั้งแผนผังและ
รายละเอียดอื่นแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาด้วย 
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ถ้าผู้อนุญาตเห็นสมควร ก็ให้สั่งอนุญาตให้ย้ายเครื่องจักรไปประกอบกิจการตามค าขอได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่มีค าสั่ง ในการนี้จะก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ
เพ่ือความปลอดภัยให้ปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตมีความจ าเป็นจะต้องประกอบกิจการนั้นเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามวรรคสอง ก็ให้ขอขยายระยะเวลาต่อผู้อนุญาตก่อนระยะเวลานั้นสิ้นสุดลง ถ้าผู้อนุญาต
เห็นสมควรก็ให้สั่งอนุญาตขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งปี 

มาตรา ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะย้ายโรงงานไปยังที่อ่ืน ให้ด าเนินการเสมือนการตั้ง
โรงงานใหม่ 

มาตรา ๒๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดเลิกประกอบกิจการโรงงาน ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกประกอบกิจการโรงงาน 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโรงงานจ าพวกที่ ๓ เป็นโรงงานจ าพวกที่ ๑ หรือ
โรงงานจ าพวกที่ ๒ แล้วแต่กรณี ให้แจ้งการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง และเมื่อจะประกอบ
กิจการโรงงานต่อไปให้ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ส าหรับการประกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกดังกล่าว 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ หรือประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๒ 
(๑) ท าให้โรงงานจ าพวกที่ ๑ หรือโรงงานจ าพวกที่ ๒ เปลี่ยนเป็นโรงงานจ าพวกที่ ๓ ถ้าผู้ประกอบกิจการ
โรงงานยื่นค าขอใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นมีผลบังคับ     
ให้ผู้นั้นประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้โดยมีฐานะเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาต
โดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๓๐ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ท้องที่ใดท้องที่
หนึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมได้ 

การประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ หรือโรงงานจ าพวกที่ ๓ ภายในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา ๑๑ หรือได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ แล้วแต่
กรณี แต่การประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ 
(๑) และบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือเสมือน
เป็นผู้แจ้งหรือผู้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 

เมื่อได้ก าหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแล้ว รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณโดยรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมภายในระยะที่ก าหนดเป็นเขตห้ามประกอบกิจการโรงงานโดย
เด็ดขาดหรือจะอนุญาตให้ประกอบกิจการได้เฉพาะโรงงานบางประเภท ชนิดหรือขนาดใดก็ได้ 
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มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ถ้าการประกอบกิจการโรงงานใดมีกรณีที่เกี่ยวข้องอันจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ อาจก าหนดวิธีการในการด าเนินการเพ่ือพิจารณา
อนุญาตร่วมกันก็ได้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งจะก าหนดให้กระท าโดยมีการยื่นค าขอร่วมกัน หรือจะให้มีผล
เป็นการยกเว้นแบบเอกสารที่ต้องใช้ รายการและข้อมูลที่ต้องแสดง สถานที่ต้องยื่นค าขอหรือเอกสาร และ
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตที่ซ้ าซ้อนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจก่อให้เกิดอุปสรรคแก่การพิจารณาอนุญาต
ร่วมกันโดยไม่จ าเป็นเสียก็ได้ และในกรณีที่สมควรจะก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการใดให้ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมแทน
ก็ได้ แต่การอนุญาตจะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ในการพิจารณาอนุญาตร่วมกัน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตรวจสอบ ผู้มีอ านาจพิจารณา
ส่วนหนึ่งส่วนใดในการอนุญาตหรือผู้มีอ านาจอนุญาตอาจมอบอ านาจของตนให้พนักงานเจ้าหน้ าที่ อ่ืนที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม 

การก าหนดและการมอบอ านาจตามวรรคสองและวรรคสาม เมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ 

  
หมวด ๒ 

กำรก ำกับและดูแลโรงงำน 
                   

  
มาตรา ๓๒ เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความ

ปลอดภัยของประเทศหรือของสาธารณชน ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดจ านวนและขนาดของโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดที่จะให้ตั้งหรือขยาย หรือที่
จะไม่ให้ตั้งหรือขยายในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง 

(๒) ก าหนดชนิด คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบ แหล่งก าเนิดของวัตถุดิบและหรือปัจจัยหรือ
ชนิดของพลังงานที่จะน ามาใช้หรือผลิตในโรงงาน 

(๓) ก าหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานที่จะให้ตั้งหรือขยาย 
(๔) ก าหนดให้น าผลผลิตของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือขยายไปใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท 

หรือให้ส่งผลผลิตออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมดหรือบางส่วน 

มาตรา ๓๓ ถ้าโรงงานจ าพวกที่ ๒ หรือโรงงานจ าพวกที่ ๓ หยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่า
หนึ่งปี ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๓ แล้วแต่
กรณี ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันพ้นก าหนดหนึ่งปี 
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ถ้าบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานต่อไป ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเริ่มประกอบกิจการและถ้าเป็นโรงงานจ าพวกที่ ๓ จะต้องได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนแล้วจึงประกอบกิจการโรงงานได้ 

ในการให้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๓ ต่อไปนั้น ให้น ามาตรา ๑๕ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานไม่ว่าจะ
เป็นกรณีของโรงงานจ าพวกใด ถ้าอุบัติเหตุนั้น 

(๑) เป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ซึ่งภายหลังเจ็ดสิบสองชั่วโมงแล้ว
ยังไม่สามารถท างานในหน้าที่เดิมได้ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันตาย หรือวันครบก าหนดเจ็ดสิบสองชั่วโมง แล้วแต่กรณี 

(๒) เป็นเหตุให้โรงงานต้องหยุดด าเนินงานเกินกว่าเจ็ดวัน ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็น
หนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบวันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงงานใดตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจโรงงานและ
เครื่องจักรและพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๙ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๕ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในโรงงานหรืออาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่มีเหตุควรสงสัยว่าจะประกอบ
กิจการโรงงานในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่ดังกล่าว เพ่ือ
ตรวจสภาพโรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ สภาพเครื่องจักร หรือการกระท าใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) น าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพในปริมาณพอสมควรเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ตรวจ ค้น กัก ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสารหรือสิ่งใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่าการประกอบกิจการของโรงงานอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ทีอ่ยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน หรือมีการกระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาได ้

มาตรา ๓๖ เมื่อปรากฏว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่ากระท าการเช่นว่านั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับ ๔ มีอ านาจจับกุมผู้
นั้นเพื่อส่งพนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไปตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย
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หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรื อเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได ้

ในกรณีที่เห็นสมควร เมื่อได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวง หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจผูกมัดประทับตราเครื่องจักร เพ่ือมิให้เครื่องจักรท างานได้ในระหว่างการปฏิบัติตาม
ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๓๘ การส่งค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือ
โรงงานของบุคคลซึ่งระบุไว้ในค าสั่ง ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
บุคคลนั้น หรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่น าส่งแล้วแต่บุคคลซึ่งระบุไว้ในค าสั่งปฏิเสธไม่ยอมรับค าสั่ง ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจไปเป็นพยานเพ่ือวางค าสั่งไว้ ณ ที่นั้น แต่ถ้าไม่พบ
บุคคลซึ่งระบุไว้ในค าสั่ง ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่ท าการของบุคคลนั้นจะส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
ซึ่งอยู่หรือท างาน ณ ที่นั้นก็ได้ และถ้าไม่พบบุคคลใดหรือพบแต่ไม่มีบุคคลใดยอมรับไว้แทน ให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ใน
ที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือโรงงานนั้นต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่ไปเป็นพยาน 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าบุคคลซึ่งระบุไว้
ในค าสั่งได้รับค าสั่งนั้นแล้ว แต่ถ้าเป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการปิดค าสั่ง ให้ถือว่า
ได้รับค าสั่งนั้นเมื่อครบก าหนดห้าวันท าการนับแต่วันที่พนักงานไปรษณีย์ได้ส่งหรือวันที่ได้ปิดค าสั่งนั้นไว้ 
แล้วแต่กรณ ี

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๗ โดยไม่มีเหตุอันควรหรือในกรณีที่ปรากฏว่าการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะ
ก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ ในโรงงานหรือที่
อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และปรับปรุงแก้ไขโรงงานนั้นเสีย
ใหม่หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนดแล้ว ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้ 

ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอ านาจสั่งปิดโรงงานได้ และในกรณีที่เป็นโรงงาน
จ าพวกที่ ๓ ให้ค าสั่งปิดโรงงานดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตด้วย 

มาตรา ๔๐  ค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการหรือค าสั่งปิดโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิด
ประกาศไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ โรงงานนั้นอย่างน้อยสามแห่ง ทั้งนี้ ให้มีข้อความแจ้งให้ทราบด้วยว่าห้ามมิให้ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน คนงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนท างานในโรงงานเพ่ือให้โรงงานประกอบกิจการต่อไปได้
อีกภายหลังมีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการหรือค าสั่งปิดโรงงาน 
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มาตรา ๔๑ ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๗ หรือค าสั่งของปลัดกระทรวงหรือผู้
ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายให้หยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง หรือค าสั่งปิดโรงงานตาม
มาตรา ๓๙ วรรคสาม ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือค าสั่งให้ปิดโรงงาน เว้นแต่รัฐมนตรีจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๓๗ ถ้ามีเหตุที่ทางราชการสมควรเข้าไปด าเนินการแทน ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายมีอ านาจสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือมอบหมายให้บุคคลใดๆ เข้าจัดการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตาม
ค าสั่งนั้นได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดการนั้นตามจ านวนที่
จ่ายจริงรวมกับเบี้ยปรับในอัตราร้อยละสามสิบต่อปีของเงินจ านวนดังกล่าว 

ถ้าทางราชการได้เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหามลพิษหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
โรงงาน ให้ขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินการได้ และเมื่อได้รับเงินตามวรรคหนึ่งจากผู้ประกอบกิจการ
โรงงานแล้วให้ชดใช้เงินช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุนสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อไป 

มาตรา ๔๓ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่  ๒ และโรงงานจ าพวกที่  ๓ ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ 
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละห้าต่อเดือน และถ้ายังไม่ยินยอมเสีย
ค่าธรรมเนียมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการประกอบกิจการไว้จนกว่า
จะได้เสียค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบจ านวน และให้น ามาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องร้องขอ 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

  
หมวด ๓ 

บทก าหนดโทษ 
                   

  
มาตรา ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 

หรือ (๘) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
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มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๖) หรือ (๗) หรือ
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๔๗ ผู้ใดจัดท าผลการตรวจสอบตามมาตรา ๙ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๘ ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ โดยไม่ได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๙ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ ผู้ใดแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคห้า หรือ
มาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่  ๓ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ 
วรรคหนึ่ง หรือตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่ก าหนดจ านวนหรือขนาดที่จะ
ให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒ (๑) ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี 
หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๕๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา 
๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่ก าหนดจ านวนหรือขนาดที่จะ
ให้ขยายหรือไม่ให้ขยายในท้องที่ใดตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๓๒ (๑) ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๕๔ ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่ได้มีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน
หรือภายหลังที่มีค าสั่งให้ปิดโรงงาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ 
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สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ใดยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
หรือยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานที่มีค าสั่งปิดโรงงานแล้วเพ่ือให้โรงงานประกอบกิจการต่อไป ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง 

ผู้ที่ท างานในโรงงานหรือคนงานผู้ใดยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีค าสั่งให้หยุด
ประกอบกิจการหรือยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานที่มีค าสั่งปิดโรงงานแล้ว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ร่วมกระท า
หรือสนับสนุนการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี แต่ศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้โดยค านึงถึง
ฐานะ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย และความมีส่วนส าคัญในการกระท า 

มาตรา ๕๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน
ห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๕๘ ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้เครื่องจักรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ผูกมัด
ประทับตราไว้ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง กลับท างานได้อีก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๙  ผู้ ใดขัดขวางหรือไม่ ให้ความสะดวกแก่บุคคลซึ่ งปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่ ง
ปลัดกระทรวงมอบหมายให้เข้าจัดท าเพ่ือให้การเป็นไปตามค าสั่งตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระท าการใดๆ ให้ค าสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือค าสั่งปิดโรงงาน
ช ารุดหรือเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่า
สถาปนิกหรือวิศวกรที่ท างานในโรงงานและมีหน้าที่รับผิดชอบในการงานส่วนที่มีกรณีการกระท าความผิดนั้น
เกิดขึ้น มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการกระท าความผิดกับผู้ประกอบกิจการโรงงานและต้องรับโทษเช่นเดียวกับ      
ผู้ประกอบกิจการโรงงาน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยกับการกระท าความผิดนั้น 

นอกจากต้องรับโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ปลัดกระทรวงแจ้งชื่อและการกระท าของบุคคลเช่น
ว่านั้นให้คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพวิศวกรรมตามควรแก่กรณีต่อไป 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้วครั้งหนึ่ง 
ถ้าได้กระท าความผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแล้วนั้นซ้ าอีก ให้ศาลพิจารณาเพ่ิมโทษที่จะลงแก่
ผู้นั้นอย่างน้อยอีกหนึ่งในสามของอัตราโทษจ าคุกหรือเพ่ิมโทษอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับส าหรับความผิดนั้น 
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มาตรา ๖๓  ในกรณี ที่ ห้ างหุ้ นส่ วน  บริษัท  หรือนิติบุ คคล อ่ืนกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระท าอันเป็นความผิดนั้น ต้องระวาง
โทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท านั้นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็น
หรือยินยอมด้วย 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าบุคคลผู้ที่อาศัยอยู่
ใกล้ชิดหรือติดต่อกับโรงงานที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเป็นอยู่ถูกกระทบกระเทือน
เนื่องจากการกระท าความผิดเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๖๕ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค    
ได้ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแต่ละคณะให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมาย
จ านวนสามคน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี แต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา ๕๐ วรรคสองหรือมาตรา 
๕๒ วรรคสอง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูก
ฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ าคุก และเมื่อผู้ต้องหาได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปรียบเทียบปรับ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคสี่และผู้นั้นยินยอมให้
เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้แก่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่      
ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 

  
บทเฉพำะกำล 
                   

  
มาตรา ๖๖ ค าขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ และการอนุญาตใดๆ ที่ได้ให้ไว้และยังอยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของผู้อนุญาต หรือการปฏิบัติของผู้ขออนุญาตตามที่ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นค าขอ
อนุญาตหรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่ค าขออนุญาตหรือการอนุญาตดังกล่าวมีข้อ
แตกต่างไปจากค าขออนุญาต หรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตมีอ านาจสั่งให้แก้ไข
เพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น เพ่ือให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๗ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกให้แก่บุคคลใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุที่ก าหนดไว้ 
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ให้ถือว่าใบอนุญาตตั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานดังกล่าวมี
หน้าที่ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๘ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้คงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
อำนันท์ ปันยำรชุน 

นำยกรัฐมนตรี 
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อัตรำค่ำธรรมเนียม 
                   

  
(๑) ค าขอ     ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน  ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาต    ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
(๔) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตราใน (๒) 
(๕) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงาน  ปีละ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
  
ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดย

ค านึงถึงขนาดและกิจการของโรงงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ มี
บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันและไม่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการประกอบ
กิจการโรงงาน เนื่องจากก าหนดให้โรงงานทุกลักษณะต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันทั้งๆ ที่ตามสภาพที่เป็นจริง
โรงงานต่างๆ มีลักษณะที่แตกต่างกัน โรงงานบางประเภทไม่จ าเป็นจะต้องควบคุมดูแลการตั้งโรงงาน เพียงแต่
ดูแลการด าเนินงานเท่านั้น คงมีแต่โรงงานบางประเภทที่อาจเกิดอันตรายจากการประกอบกิจการได้เท่านั้นที่
ควรจะควบคุมการจัดตั้งอย่างเคร่งครัด จึงสมควรปรับปรุงระบบการควบคุมดูแลให้สอดคล้องกับสภาพการ
ประกอบกิจการด้วยการให้โรงงานบางลักษณะอาจประกอบกิจการได้ภายใต้ระบบการก ากับตามปกติ และ
โรงงานบางลักษณะจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนจึงจะเริ่มประกอบกิจการได้ โดยคงมีแต่โรงงานบางลักษณะที่
จ าเป็นเท่านั้นที่จะยังคงใช้ระบบการอนุญาต และสมควรปรับปรุงวิธีการอนุญาตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย 
นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้มีการประสานงานกันระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตตาม
กฎหมายให้พิจารณาลดการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนกันเพ่ือความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และสมควรปรับปรุงการ
ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปโดยได้ผลยิ่งขึ้นด้วยการให้มีการออกกฎเพ่ือก าหนดขอบเขตการ
ประกอบกิจการโรงงานให้ชัดเจน และก าหนดขั้นตอนการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกค าสั่งเพ่ือ
บังคับให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมกับปรับปรุงอัตราโทษและก าหนดให้มีการร่วมรับผิด ส าหรับผู้ที่
ท างานในโรงงานนอกเหนือจากเจ้าของโรงงานเพ่ือให้การควบคุมโรงงานเป็นไปอย่างได้ผลยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ค ำสั่งกระทรวงอุตสำหกรรม 
ที่  ๓๙๒ / ๒๕๔๕ 

เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ.๒๕๓๕ 

........................................................... 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) 
ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  ๑.   ผู้อ านวยการส านักอนามัย รองผู้อ านวยการส านักอนามัยสั่งราชการกองอนามัย

สิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการกองอนามัยสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลโรงงาน หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร 

หัวหน้าฝ่ายอาชีวอนามัย และหัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลทั่วไป 

  ๒.  ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตสั่งราชการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และ

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

  ๓.  นักวิชาการสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่อนามัย ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปของกองอนามัย

สิ่งแวดล้อมและของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต 

  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอ านาจและหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม และวรรค

ห้า มาตรา ๓๕ (๑) มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ เฉพาะในเขตท้องที่ซึ่ง

อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนและโรงงานตามที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจเท่านั้น ส าหรับในด้านการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามท่ีผู้อ านวยการส านักอนามัยหรือผู้อ านวยการเขตมอบหมาย ตามแต่กรณี 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับมอบการถ่ายโอนภารกิจาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นไป 

 

 

                                                    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  กันยำยน  พ.ศ.๒๕๔๕ 

                                                             (นำยสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ) 

                                                         รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม 

 

 



- ๕๒๒ - 
 

ค ำสั่งกระทรวงอุตสำหกรรม 
ที่  ๓๙๓ / ๒๕๔๕ 

เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ.๒๕๓๕ 

........................................................... 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พงศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  

๑. เทศบาล  

 (๑)  นายกเทศมนตรี 

 (๒)  ปลัดเทศบาล  และรองปลัดเทศบาล 

  ๒.  องค์การบริหารส่วนต าบล (อ.บ.ต.) 

   (๑)  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

   (๒)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอ านาจและหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม และวรรคห้า 

มาตรา ๓๕ (๑) มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ เฉพาะในเขตท้องที่ซึ่งอยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของตนและโรงงานตามที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจเท่านั้น ส าหรับในด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่

นายกเทศมนตรีมอบหมายกรณีเป็นเทศบาล หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายกรณี

เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับมอบการถ่ายโอนภารกิจจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดในเขตท้องที่ท่ีเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นตั้งอยู่เป็นต้นไป 

                                                                

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  กันยำยน  ๒๕๔๕ 

                                                                      (นำยสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ) 

                                                               รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม 
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บัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 
ที่ก ำหนดถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่เทศบำลนคร เมืองพัทยำ และกรุงเทพมหำนคร 

ภำยใต้เงื่อนไขใช้คนงำนไม่เกิน ๕๐ คน 

และมีมูลค่ำทรัพย์สินถำวรไม่เกิน ๕๐ ล้ำนบำท 

 

ล าดับที่  

ลักษณะการประกอบกิจการโรงงาน 

และการจัดเข้าประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

๑. 

 

๒. 

 

๓. 

๔. 

 

๕. 

 

 

๖. 

 

๗. 

๘. 

 

๙. 

โรงงานท าขนมปัง หรือขนมเค้ก ท าขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ตามประเภทหรือชนิดของ

โรงงาน ล าดับที่ ๑๐(๑) และ (๒) 

โรงงานท าน้ าแข็งก้อนเล็ก หรือ ตัด ซอย บด หรือย่อยน้ าแข็งตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ล าดับที่ ๑๔ 

โรงงานซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๒๖ (๒) 

โรงงานท าวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ท าด้วย

ไม้ของอาคารตามประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ ๓๔ (๒) 

โรงงานท าเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืน ซึ่งมิใช่

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๓๗ 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การพิมพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ท าปก หรือตบแต่ง

สิ่งพิมพ์ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๔๑(๑) 

โรงงานท าผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๕๘(๑) 

โรงงานกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะท่ัวไป ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ล าดับที่ ๖๔ (๑๓) 

โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหัน ดังกล่าว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๖๕ 
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ล าดับที่ 

ลักษณะการประกอบกิจการโรงงาน 

และการจัดเข้าประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕) 

ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พงศ.๒๕๓๕ 

๑๐. 

 

๑๑. 

 

 

 

 

 

 

๑๒. 

 

 

 

 

 

๑๓. 

 

 

 

๑๔. 

 

 

โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส าหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๖๖ 

โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องค านวณ เครื่องท าบัญชี เครื่องจักรส าหรับระบบบัตรเจาะ 

เครื่องจักรส าหรับใช้ในการค านวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ

ปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์ (Dieital or Analog Computers or Associated 

Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องเครื่องรวมราคาของขาย 

(Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องซึ่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัด

ส าเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดส าเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๖๙ 

โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือ

ถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่อง

ล้าง ซัก ชักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งก าลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน 

รถบรรทุก รถเทรนเตอร์ รถพ่วงส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือ

เตาอบส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม หรือส าหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า 

และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๗๐ 

โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ท่ีระบุไว้ในล าดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า 

เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้ส าหรับ

แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้า เครื่องส าหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือ

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๗๑ 

โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง 

เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกค าบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ 

(วีดีทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มี

สาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับบสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์

ที่เป็นตัวกึ่งน าหรือตัวกึ่งน าชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi-Conductor or Relared Sensitive Semi-

capacitor devices) คาปาซิเตอร์ หรือคอนเดนเชอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้  
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ล าดับที่ 

ลักษณะการประกอบกิจการโรงงาน 

และการจัดเข้าประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

 

 

๑๕. 

 

๑๖. 

 

๑๗. 

 

๑๘. 

 

 

 

 

๑๙. 

 

๒๐. 

๒๑. 

 

๒๒. 

(Fiaed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ 

เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกชเรย์หรือชิ้นส่วนส าหรับใช้กับเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ ๗๒ 

โรงงานซ่อมแซม ทาสีเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๗๕ 

(๑)  

โรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนดัวยแรงคน หรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๘๐ 

โรงงานดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชัง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม ตาม

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๘๑ (๑) 

โรงงานประกอบกิจกรรมเก่ียวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน นาค หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๘๔ (๑) (๒) และ (๓) 

            (๑)  การท าเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองค า ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

            (๒)  การท าเครื่องใช้ด้วยทองค า ทองขาว เงิน นาก หรืออะไหล่ทองหรือโลหะที่มีค่า 

            (๓)  การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี 

โรงงานการท าป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง 

แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๘๗ (๕)  

โรงงานซ่อมแซมรองเท้า หรือเครื่องหนัง ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๙๓ 

โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจ าตัว ตามประเภทหรือ

ชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๙๔ 

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยาน

สองล้อหรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ ตามประเภท

หรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๙๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

             (๑)  การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

               (๒)  การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 
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ล าดับที่ 

ลักษณะการประกอบกิจการโรงงาน 

และการจัดเขา้ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

 

๒๓. 

 

๒๔. 

 

๒๕. 

             (๓)  การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 

             (๔)  การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 

โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ท าด้วยเพชร พลอย ทองค า ทองขาว เงิน 

นาก หรืออัญมณี ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๙๖ 

โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ตามประเภทหรือ

ชนิดของโรงงาน ล าดับที่ ๙๘ 

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ล าดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
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ค ำสั่งกระทรวงอุตสำหกรรม 
ที่  ๕๑๔/๒๕๔๕ 

เรื่อง  มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่เทศบำลนคร และกรุงเทพมหำนคร มีอ ำนำจหน้ำที่ตำม 

พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ.๒๕๓๕ 

...................................................... 

 

  ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.

๒๕๓๕ ส าหรับการก ากับดูแลโรงงานจ าพวกท่ี ๓ โดยให้มอบอ านาจการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ไม่ก่อ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรวม ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ก าหนด และการอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่ไม่มีผลกระทบกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งการควบคุมดูแล ตรวจตราการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้

หลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการและมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้

ด าเนินการตามขอบเขตที่ก าหนดดังกล่าวแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้การพิจารณาออกใบอนุญาต อนุญาต สั่งการ หรือการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหก มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา 

๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกค าสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  มอบหมายให้ผู้อ านวยการเขต และผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตสั่งราชการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ

สุขาภิบาล กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาต อนุญาต สั่งการ หรือด าเนินการแล้วแต่กรณี 

ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ และ 

มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ เฉพาะโรงงานตามที่ก าหนดในบัญชีประเภทหรือชนิดของ

โรงงานจ าพวกที่ ๓ ท้ายค าสั่งนี้ ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ 

  ๒.  มอบหมายให้นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลส าหรับเทศบาลนคร มีอ านาจหน้าที่ใน

การออกใบอนุญาต อนุญาต สั่งการ หรือด าเนินการแล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ 
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มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.

๒๕๓๕ เฉพาะโรงงานตามที่ก าหนดในบัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานจ าพวกที่ ๓ ท้ายค าสั่งนี้ ในพ้ืนที่

เทศบาลนครที่รับผิดชอบ 

 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่ได้รับมอบการถ่ายโอนภารกิจจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นไป 

 

 

                                                                      ส่ัง  ณ  วันที ่ ๙  ธันวำคม  ๒๕๔๕    

                                                                              (นำยมนู  เลียวไพโรจน์) 

                                                                   ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 
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๓.๕ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
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พระรำชบัญญัติ 

ลักษณะปกครองท้องที ่
พุทธศักรำช ๒๔๕๗ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๒] 
                   

  
มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ด ารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า เมื่อในรัชกาลแห่งสมเด็จพระบรมชนกนารถ พระบาทสมเด็จ    
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ขึ้นเมื่อ 
พระพุทธศักราช ๒๔๔๐ และได้ใช้พระราชบัญญัตินั้นเป็นแบบแผนวิธีปกครองทั่วพระราชอาณาจักร อันอยู่
ภายนอกจังหวัดกรุงเทพฯ มาจนบัดนี้ พระราชบัญญัติอ่ืน ๆ อันเนื่องด้วยวิธีปกครองราษฎร ซึ่งตั้งขึ้นภายหลัง
ต่อมา ได้ยึดพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นี้เป็นหลักอีกเป็นอันมาก เพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ นับว่าเป็นพระราชบัญญัติส าคัญในการปกครองพระราชอาณาจักรอย่างหนึ่ง 

ตั้งแต่ได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ในพระพุทธศักราช ๒๔๔๐ มา วิธี
ปกครองพระราชอาณาจักรได้จัดการเปลี่ยนแปลงด าเนินมาโดยล าดับหลายอย่าง ทรงพระราชด าริเห็นว่า      
ถึงเวลาอันสมควรที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ให้ตรงกับวิธีการปกครองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ 
จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๖ 
ของเดิม แห่งใดที่ยังใช้ได้ให้คงไว้ แห่งใดที่เก่าเกินกว่าวิธีปกครองทุกวันนี้ ก็แก้ไขให้ตรงกับเวลารวบรวมตรา
เป็นพระราชบัญญัติไว้ สืบไปดังนี้ 

  
หมวดที่ ๑ 

ว่ำด้วยนำมและกำรใช้พระรำชบัญญัติ 
                   

  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ ให้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พระ

พุทธศักราช ๒๔๕๗” 
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มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันประกาศแล้วให้ใช้ทั่วทุกมณฑล เว้นแต่ในจังหวัด
กรุงเทพฯ ชั้นใน และเมื่อใช้พระราชบัญญัตินี้แล้วให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่รัตนโกสินทร 
ศก ๑๑๖ เสีย ใช้พระราชบัญญัตินี้แทนสืบไป 

มาตรา ๓ บรรดาพระราชก าหนดกฎหมายแต่ก่อน บทใดข้อความขัดกับพระราชบัญญัตินี้    
ให้ยกเลิกกฎหมายบทนั้นตั้งแต่วันที่ได้ใช้พระราชบัญญัตินี้ไป 

การยกเลิกต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
จะกระท ามิได้๒ 

มาตรา ๔ อ านาจหน้าที่สมุหเทศาภิบาล ซึ่งกล่าวต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ ส่วนในมณฑล  
กรุงเทพฯ ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของเสนาบดีกระทรวงนครบาล หรือข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงนครบาล 
ซึ่งเสนาบดีกระทรวงนครบาล จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีอ านาจหน้าที่เฉพาะการนั้น ๆ อีก
ประการหนึ่งความที่กล่าวต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ แห่งใดมีใจความว่า สมุหเทศาภิบาลจะท าได้ด้วยอนุมัติของ
เสนาบดี ใจความอันนี้ไม่ต้องใช้ ในส่วนมณฑลกรุงเทพฯ เพราะหน้าที่สมุหเทศาภิบาลและเสนาบดีในส่วน
มณฑลกรุงเทพฯ รวมอยู่ในต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงนครบาล 

มาตรา ๕ ให้เสนาบดีผู้บัญชาการปกครองท้องที่มีอ านาจที่จะตั้งกฎข้อบังคับ ส าหรับจัดการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าและกฎนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต และประกาศในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็ให้ถือว่าเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ ในการที่จะก าหนดเขตหมู่บ้านและต าบลทั้งปวงในหัวเมืองใด ให้ผู้ว่าราชการเมือง
นั้น เมื่อได้อนุมัติของสมุหเทศาภิบาลแล้ว มีอ านาจที่จะก าหนดได้ และการที่จะก าหนดเขตอ าเภอนั้นก็ให้
สมุหเทศาภิบาลมีอ านาจที่จะก าหนดได้ เมื่อได้รับอนุมัติของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้ว ฉะนั้น ส่วน
มณฑลกรุงเทพฯ เสนาบดีกระทรวงนครบาลก าหนดได้เด็ดขาด 

  
หมวดที่ ๒ 

ว่ำด้วยวิธีอธิบำยศัพท์ท่ีใช้ในพระรำชบัญญัติ 
                   

  
มาตรา ๗ ศัพท์ว่า บ้าน และ เจ้าบ้าน ซึ่งกล่าวในพระราชบัญญัตินี้ ให้พึงเข้าใจดังนี้ คือ 
ข้อ ๑ ศัพท์ว่า บ้านนั้น หมายความว่า เรือนหลังเดียวก็ตาม หลายหลังก็ตาม ซึ่งอยู่ในเขตท่ีมี

เจ้าของเป็นอิสระส่วนหนึ่งนับในพระราชบัญญัตินี้ว่า บ้านหนึ่ง ห้องแถว และแพ หรือเรือช าซึ่งจอดประจ าอยู่   
ที่ใด ถ้ามีเจ้าของหรือผู้เช่าครอบครองเป็นอิสระต่างหากห้องหนึ่ง หลังหนึ่ง ล าหนึ่ง หรือหมู่หนึ่ง ในเจ้าของหรือ
ผู้เช่าคนหนึ่ง นั้น ก็นับว่าบ้านหนึ่ง เหมือนกัน 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๑/-/หน้า ๒๒๙/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๕๗ 
๒ มาตรา ๓ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ข้อ ๒ ศัพท์ว่า เจ้าบ้านนั้น หมายความว่าผู้อยู่ปกครองบ้ าน ซึ่งได้ว่ามาแล้วในข้อก่อน        
จะครอบครองด้วยเป็นเจ้าของก็ตาม ด้วยเป็นผู้เช่าก็ตาม ด้วยเป็นผู้อาศัยโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม นับตาม
พระราชบัญญัตินี้ว่าเป็นเจ้าบ้าน 

ข้อ ๓ วัด โรงพยาบาล โรงทหาร โรงเรียน เรือนจ า ที่ท าการไปรษณีย์ สถานีรถไฟ สถานที่  
ต่าง ๆ ของรัฐบาล อยู่ในความปกครองของหัวหน้าในที่นั้น ไม่นับเป็นบ้านตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมวดที่ ๓ 

ว่ำด้วยลักษณะปกครองหมู่บ้ำน 
                   

  
ตอน ๑ 

กำรตั้งหมู่บ้ำน 
                   

  
มาตรา ๘ บ้านหลายบ้านอยู่ในท้องที่อันหนึ่ง ซึ่งควรอยู่ในความปกครองอันเดียวกันไ ด้       

ให้จัดเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ลักษณะที่ก าหนดหมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือความสะดวกแก่การปกครองเป็น
ประมาณ คือ 

ข้อ ๑ ถ้าเป็นที่มีคนอยู่รวมกันมาก ถึงจ านวนบ้านน้อย ให้ถือเอาจ านวนคนเป็นส าคัญ
ประมาณราว ๒๐๐ คน เป็นหมู่บ้านหนึ่ง 

ข้อ ๒ ถ้าเป็นที่ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึงจ านวนคนจะน้อย ถ้าและจ านวนบ้าน     
ไม่ต่ ากว่า ๕ บ้านแล้ว จะจัดเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ก็ได้ 

  
ตอน ๒ 

กำรแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 
กำรออกจำกต ำแหน่งของผู้ใหญ่บ้ำน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน๓ 

                   
  

มาตรา ๙๔ ในหมู่บ้านหนึ่งให้มีผู้ ใหญ่บ้านคนหนึ่ง และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
หมู่บ้านละสองคน เว้นแต่หมู่บ้านใดมีความจ าเป็นต้องมีมากกว่าสองคน ให้ขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย 

ในหมู่บ้านใด ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรให้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ก็ให้มี
ได้ตามจ านวนที่กระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควร 

                                                           
๓ ชื่อตอน ๒ ของหมวดที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
๔ มาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๑๒ ลงวันที ่๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
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ผู้ใหญ่บ้านจะได้รับเงินเดือน แต่มิใช่จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ส่วนผู้ช่วย
ผู้ ใหญ่ บ้ านฝ่ ายรักษาความสงบและผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่ บ้ านฝ่ ายปกครอง จะได้ รับ เงินตอบแทนตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๑๐๕ ผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน 

มาตรา ๑๑๖ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือก 
(๒) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๔) มีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ประจ า และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน

ราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก 

มาตรา ๑๒๗ ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันรับเลือก 
(๓) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจ าและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ

ทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือกและเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็น
หลักฐาน 

(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๕) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือน         

ไม่สมประกอบ ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

(๗) ไม่เป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง 
ข้าราชการประจ า พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือลูกจ้างของเอกชนซึ่งมีหน้าที่ท างานประจ า 

(๘) ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม 
(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทุจริตต่อหน้าที่ และยังไม่พ้นก าหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก   
ปลดออก หรือไล่ออก 

                                                           
๕ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
๖ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ 
๗ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม่พ้นก าหนดเวลาสิบปีนับแต่วันพ้นโทษ 

(๑๑) ไม่เป็นผู้ เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออก
ใบอนุญาตให้ได้ กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 

(๑๒) ไม่เป็นผู้ เคยถูกให้ออกจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) หรือ (๗) และยังไม่พ้น
ก าหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก 

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และยังไม่พ้น
ก าหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก 

(๑๔) มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ ากว่า
การศึกษาภาคบังคับ เว้นแต่ในท้องที่ใดไม่อาจเลือกผู้มีพ้ืนความรู้ดังกล่าวได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นหรือผ่อนผันได้ 

(๑๕)๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเสียสิทธิในกรณีที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง 

มาตรา ๑๓๙ การเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และให้กระท าโดยวิธีลับ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เพ่ือประโยชน์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินสามคน และราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของ
ราษฎรในหมู่บ้านจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน 

การแต่งตั้งกรรมการ วิธีการเลือกประธานคณะกรรมการ และวิธีการตรวจสอบตามวรรคสอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อราษฎรส่วนใหญ่เลือกผู้ใดเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ให้นายอ าเภอออกค าสั่งเพ่ือแต่งตั้งและให้
ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ในกรณีที่ผู้รับเลือกมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก 
ทั้งนี้ เมื่อนายอ าเภอได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือออกหนังสือส าคัญให้
ไว้เป็นหลักฐาน 

                                                           
๘ มาตรา ๑๒(๑๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ในกรณีที่มีการคัดค้านว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามวรรคสี่ได้รับเลือกมาโดยไม่สุจริต
และเที่ยงธรรม ให้นายอ าเภอด าเนินการสอบสวน และถ้าผลการสอบสวนได้ความตามที่มีผู้คัดค้านให้รายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งโดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
นายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้ง 

การพ้นจากต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้านตามวรรคห้า ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้ใหญ่บ้านได้
กระท าลงไปในขณะที่ด ารงต าแหน่ง 

มาตรา ๑๔๑๐ ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุครบหกสิบปี 
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี มิให้ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๕) 
(๓) ตาย 
(๔) ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอให้ลาออก 
(๕) หมู่บ้านที่ปกครองถูกยุบ 
(๖) เมื่อราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ในหมู่บ้านนั้นจ านวนไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดเข้าชื่อกันขอให้ออก
จากต าแหน่ง ในกรณีเช่นนั้นให้นายอ าเภอสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนของนายอ าเภอ
ว่าบกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง 

(๘) ไปเสียจากหมู่บ้านที่ตนปกครองติดต่อกันเกินสามเดือน เว้นแต่เมื่อมีเหตุอันสมควรและ
ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

(๙) ขาดการประชุมประจ าเดือนของก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่นายอ าเภอเรียกประชุมสามครั้ง
ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร 

(๑๐) ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากต าแหน่ง เนื่องจากกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๑๑) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องท าอย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากต าแหน่งตาม (๖) ให้นายอ าเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ทราบโดยเร็วด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดตาม (๑๑) ต้องก าหนดให้ราษฎรใน

หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้วย 

มาตรา ๑๕๑๑ ผู้ใหญ่บ้านและก านันท้องที่ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกราษฎรซึ่งมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๖ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 

                                                           
๑๐ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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มาตรา ๑๖๑๒ ผู้มีสิทธิจะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หรือผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๗๑๓ เมื่อผู้ใดได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   
ฝ่ายรักษาความสงบ ให้ก านันรายงานไปยังนายอ าเภอเพ่ือออกหนังสือส าคัญไว้เป็นหลักฐาน และให้ถือว่าผู้นั้น
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตั้งแต่วันที่นายอ าเภอออกหนังสือ
ส าคัญ 

มาตรา ๑๗ ทวิ๑๔ ในหมู่บ้านใดมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะ
แต่งตั้งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอีกต าแหน่งหนึ่งก็ได้ ส่วนเงิน
ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๑๘๑๕ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละห้าปี 

นอกจากออกจากต าแหน่งตามวาระ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   
ฝ่ายรักษาความสงบต้องออกจากต าแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ หรือ
เพราะเหตุเช่นเดียวกับท่ีผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๒) ถึง (๗) 

ถ้าต าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบว่างลง ให้มี
การคัดเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบแทน และให้น าความใน
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้ซึ่งได้รับคัดเลือกตามวรรคสามอยู่ในต าแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 
เมื่อผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบต้องออกจากต าแหน่งด้วย 

มาตรา ๑๙๑๖  เมื่อปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่ 
(๑) กรณีที่หมู่บ้านใดมีจ านวนราษฎรเพ่ิมขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เมื่อก านันและผู้ใหญ่บ้าน

ในต าบลนั้นปรึกษากันเห็นว่า จ านวนราษฎรนั้นเกินกว่าความสามารถของผู้ใหญ่บ้านคนเดียวจะดูแลปกครอง
ให้เรียบร้อยได้ ให้ก านันรายงานต่อนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ใน
กรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร ให้ตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่และเลือกผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติมขึ้นใหม่ได้ 

(๒) กรณีที่ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านใดว่างลง ให้เลือกผู้ใหญ่บ้านภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นว่างลง 

                                                           
๑๒ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๓ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๔ มาตรา ๑๗ ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๑๒ ลงวนัที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๑๕ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๖ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ในกรณีมีความจ าเป็นไม่อาจจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านภายในก าหนดตาม (๒) ได้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปได้เท่าที่จ าเป็น และในระหว่างที่ยังมิได้ มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านในต าบลนั้นคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้าน หรือจะแต่งตั้งบุคคลผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ เป็นผู้รักษาการผู้ใหญ่บ้านจนกว่าจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
ก็ได้ 

มาตรา ๒๐ เมื่อผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากต าแหน่งด้วยเหตุประการใด ๆ เป็นหน้าที่ของก านัน
นายต าบลนั้น จะต้องเรียกหมายตั้งและส ามะโนครัวทะเบียนบัญชีที่ได้ท าขึ้นไว้ในหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านนั้นคืนมา
รักษาไว้ เมื่อผู้ใดรับต าแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแทน ก็ให้มอบส ามะโนครัวและทะเบียนบัญชีทั้งปวงให้ แต่หมายตั้ง
นั้นก านันต้องรีบส่งให้กรมการอ าเภอ อนึ่งการที่จะเรียกคืนหมายตั้งและส ามะโนครัวทะเบียนบัญชีที่ได้กล่าวมา
ในข้อนี้ ถ้าขัดข้องประการใด ก านันต้องรีบแจ้งความต่อกรมการอ าเภอ 

มาตรา ๒๑๑๗ ถ้าผู้ใหญ่บ้านคนใดจะท าการในหน้าที่ไม่ได้ในครั้งหนึ่งคราวหนึ่งให้มอบหน้าที่
ให้แก่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนจนกว่าผู้ใหญ่บ้านนั้นจะท าการในหน้าที่ได้ 
และรายงานให้ก านันทราบ ถ้าการมอบหน้าที่นั้นเกินกว่าสิบห้าวัน ให้ก านันรายงานให้นายอ าเภอทราบด้วย 

 
ตอน ๓ 

กำรตั้งหมู่บ้ำนชั่วครำว 
                   

  
มาตรา ๒๒ ถ้าในท้องที่อ าเภอใดมีราษฎรไปตั้งชุมนุมท าการหาเลี้ยงชีพแต่ในบางฤดู ถ้าและ

จ านวนราษฎรซึ่งไปตั้งท าการอยู่มากพอสมควรจะจัดเป็นหมู่บ้านได้ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
เพ่ือความสะดวกแก่การปกครอง ก็ให้นายอ าเภอประชุมราษฎรในหมู่นั้นเลือกว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง หรือ
หลายคนตามควรแก่ก าหนดที่ว่าไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นี้ 

มาตรา ๒๓๑๘ ผู้ซึ่งสมควรจะเป็นว่าที่ผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๒๒ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔) 

มาตรา ๒๔ ผู้ใหญ่บ้านเช่นนี้ ให้เรียกว่า ว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน เพราะเหตุที่เป็นต าแหน่งชั่วครั้งหนึ่ง
คราวหนึ่ง แต่มีอ านาจและหน้าที่เท่าผู้ใหญ่บ้านทุกประการ ถ้าราษฎรเลือกผู้หนึ่งผู้ใดอันสมควรจะว่าที่
ผู้ใหญ่บ้านได้ ก็ให้รายงานขอหมายตั้งต่อผู้ว่าราชการเมือง 

มาตรา ๒๕ หมายตั้งว่าที่ผู้ใหญ่บ้านนี้ ให้ผู้ว่าราชการเมืองท าหมายพิเศษตั้ง เพ่ือให้ปรากฏว่า
ผู้นั้นว่าที่ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เดือนนั้นเพียงเดือนนั้นเป็นที่สุด ตามก าหนดฤดูกาลที่ราษฎรจะตั้งชุมนุมกันอยู่ใน     

                                                           
๑๗ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๘ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ที่นั้น เมื่อราษฎรอพยพแยกย้ายกันไปแล้ว ก็ให้เป็นอันสิ้นต าแหน่งและหน้าที่ เมื่อถึงฤดูใหม่ก็ให้เลือกตั้งใหม่อีก
ทุกคราวไป 

มาตรา ๒๖ หมู่บ้านที่จัดขึ้นชั่วคราวนี้ ให้รวมอยู่ในก านันนายต าบลซึ่งได้ว่ากล่าวท้องที่นั้น  
แต่เดิม เว้นไว้แต่ถ้าท้องที่เป็นท้องที่ป่าเปลี่ยวห่างไกลจากก านัน เมื่อมีจ านวนคนที่ไปตั้งอยู่มากผู้ว่าราชการ
เมืองเห็นจ าเป็นจะต้องมีก านันขึ้นต่างหาก ก็ให้เลือกและตั้งว่าที่ก านันได้โดยท านองตั้งว่าที่ผู้ใหญ่บ้านตามที่ได้
กล่าวมาแล้ว 

  
ตอน ๔ 

หน้ำที่และอ ำนำจของผู้ใหญ่บ้ำนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน๑๙ 
                   

  
มาตรา ๒๗๒๐ ผู้ใหญ่บ้านท าหน้าที่ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้า

ราษฎรในหมู่บ้านของตน และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) อ านวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎร

ในหมู่บ้าน 
(๒) สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและ

ประเพณีในท้องที ่
(๓) ประสานหรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับ   

ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๔) รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการที่จ าเป็นของราษฎรใน

หมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
การแก้ไขหรือช่วยเหลือ 

(๕) ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการ
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๖) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ โดยกระท าตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามท่ีทางราชการได้แนะน า 

(๗) อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร 

(๘) แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพ่ือบ าบัดปัดป้องภยันตราย
สาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดท้ังการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย 

                                                           
๑๙ ชื่อตอน ๔ ของหมวดที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒๐ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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(๙) จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ    
หนึ่งครั้ง 

(๑๐) ปฏิบัติตามค าสั่งของก านันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นใน
หมู่บ้านให้ก านันทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอ าเภอด้วย 

(๑๑) ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือ
ตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอมอบหมาย 

มาตรา ๒๘ ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่และอ านาจในการที่เก่ียวด้วยความอาญาดังต่อไปนี้ คือ 
ข้อ ๑ เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระท าผิดกฎหมาย เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน   

ของตน ต้องแจ้งความต่อก านันนายต าบลให้ทราบ 
ข้อ ๒ เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน     

ที่ใกล้เคียง ต้องแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นให้ทราบ 
ข้อ ๓ เมื่อตรวจพบของกลางที่ผู้ที่กระท าผิดกฎหมายมีอยู่ก็ดี หรือสิ่งของที่สงสัยว่าได้มาโดย

การกระท าผิดกฎหมาย หรือเป็นสิ่งของส าหรับใช้ในการกระท าผิดกฎหมายก็ดี ให้จับสิ่งของนั้นไว้และรีบน าส่ง
ต่อก านันนายต าบล 

ข้อ ๔ เมื่อปรากฏว่าผู้ใดก าลังกระท าผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่า เป็นผู้ที่ได้กระท า
ผิดกฎหมายก็ดี ให้จับตัวผู้นั้นไว้และรีบน าส่งต่อก านันนายต าบล 

ข้อ ๕ ถ้ามีหมายหรือมีค าสั่งตามหน้าที่ราชการ ให้จับผู้ใดในหมู่บ้านนั้น เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านที่จะจับผู้นั้น และรีบส่งต่อก านัน หรือกรมการอ าเภอตามสมควร 

ข้อ ๖ เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้น หรือให้ยึด ผู้ใหญ่บ้านต้องจัดการให้
เป็นไปตามหมาย 

มาตรา ๒๘ ทวิ๒๑ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติกิจการตามอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเท่าที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้ใหญ่บ้านให้กระท า 
(๒) เสนอข้อแนะน าและให้ค าปรึกษาต่อผู้ใหญ่บ้านในกิจการที่ผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจหน้าที่ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
(๒) ถ้ารู้เห็นหรือทราบว่าเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านเกี่ยวกับความสงบ

เรียบร้อย ให้น าความแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน 
ถ้าเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียง ให้น าความแจ้งต่อ

ผู้ใหญ่บ้านท้องที่นั้นและรายงานให้ผู้ใหญ่บ้านของตนทราบ 
(๓) ถ้ามีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านและสงสัยว่าไม่ได้มาโดยสุจริต ให้น าตัวส่งผู้ใหญ่บ้าน 
 

                                                           
๒๑ มาตรา ๒๘ ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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(๔) เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ต้องระงับเหตุปราบปราม ติดตามจับผู้ร้ายโดยเต็มก าลัง 
(๕) เมื่อตรวจพบหรือตามจับได้สิ่งของใดที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการ

กระท าความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิด ให้รีบน าส่งผู้ใหญ่บ้าน 
(๖) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใดได้กระท าความผิดและก าลังจะหลบหนีให้ควบคุมตัวส่ง

ผู้ใหญ่บ้าน 
(๗) ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา ๒๘ ตรี๒๒ ในหมู่บ้านหนึ่งให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านเป็น
ประธาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาในหมู่บ้าน ผู้น าหรือผู้แทนกลุ่ม
หรือองค์กรในหมู่บ้าน เป็นกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายอ าเภอ
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านเลือกเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกิน  
สิบคน 

คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับ
กิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของ    
ทางราชการ หรือที่นายอ าเภอมอบหมาย หรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ 

ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ด าเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอ่ืนทุกภาคส่วน 

ผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรใดจะมีสิทธิเป็นกรรมการหมู่บ้านตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
วิธีการเลือกและการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และการปฏิบัติหน้าที่ การประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาด ของคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้กระทรวงมหาดไทยจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๘ จัตวา๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบใช้อาวุธปืนของทางราชการได้ 

การเก็บรักษาและการใช้อาวุธปืนให้เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย 
  
 
 
 

                                                           
๒๒ มาตรา ๒๘ ตรี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓ มาตรา ๒๘ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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หมวดที่ ๔ 
ว่ำด้วยลักษณะปกครองต ำบล 

                   
  

ตอน ๑ 
กำรตั้งต ำบล 

                   
  

มาตรา ๒๙  หลายหมู่บ้ านรวมกันราว ๒๐ หมู่บ้ าน ให้จัดเป็นต าบลหนึ่ ง และเมื่ อ
สมุหเทศาภิบาลเห็นชอบด้วยแล้ว ให้ผู้ว่าราชการเมืองก าหนดหมายเขตต าบลนั้นให้ทราบได้ โดยชัดว่าเพียงใด
ทุกด้าน ถ้าที่หมายเขตไม่มีล าห้วย,หนอง,คลอง,บึง,บางหรือสิ่งใดเป็นส าคัญ ก็ให้จัดให้มีหลักปักหมายเขตไว้
เป็นส าคัญ 

มาตรา ๒๙ ทวิ๒๔ ในต าบลหนึ่งให้มีก านันคนหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขต
ต าบลนั้น ก านันจะได้รับเงินเดือนแต่มิใช่จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน 

ในต าบลหนึ่งให้มีคณะกรรมการต าบลคณะหนึ่ง มีหน้าที่เสนอข้อแนะน าและให้ค าปรึกษาต่อ
ก านัน เกี่ยวกับกิจการที่จะปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของก านัน 

คณะกรรมการต าบลประกอบด้วยก านันท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในต าบลและแพทย์
ประจ าต าบล เป็นกรรมการต าบลโดยต าแหน่ง และครูประชาบาลในต าบลหนึ่งคน กรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการต าบลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนายอ าเภอเป็นผู้คัดเลือกแล้วรายงานไป
ยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือออกหนังสือส าคัญให้ไว้เป็นหลักฐานและให้ถือว่าผู้นั้นเป็นกรรมการต าบล
ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกหนังสือส าคัญ 

กรรมการต าบลผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต าแหน่งคราวละห้าปี 
นอกจากออกจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการต าบลผู้ทรงคุณวุฒิต้องออกจากต าแหน่งเพราะ

พ้นจากต าแหน่งครูประชาบาลหรือกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
ถ้าต าแหน่งกรรมการต าบลผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง ให้มีการคัดเลือกขึ้นแทนให้เต็มต าแหน่งที่ว่าง

และให้อยู่ในต าแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 
การคัดเลือกกรรมการต าบลผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กระท าภายในหกสิบวันนับ

แต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่าง ถ้าต าแหน่งนั้นว่างลงก่อนถึงก าหนดออกตามวาระไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่
คัดเลือกข้ึนแทนก็ได้ 

มาตรา ๒๙ ตรี๒๕ ในการประชุมคณะกรรมการต าบลต้องมีกรรมการต าบลมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งจ านวน จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ก านันเป็นประธาน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

                                                           
๒๔ มาตรา ๒๙ ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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ตอน ๒ 
กำรตั้งก ำนันและก ำนันออกจำกต ำแหน่ง 

                   
  

มาตรา ๓๐๒๖ ให้นายอ าเภอเป็นประธานประชุมผู้ใหญ่บ้านในต าบลนั้น เพ่ือปรึกษาหารือ
คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในต าบลนั้นขึ้นเป็นก านัน เมื่อผู้ใหญ่บ้านที่มาประชุมเห็นชอบคัดเลือกผู้ใดแล้วให้
นายอ าเภอคัดเลือกผู้นั้นเป็นก านัน 

ในกรณีที่มีผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นก านันมากกว่าหนึ่งคน ให้นายอ าเภอจัดให้มีการ
ออกเสียงลงคะแนน เมื่อผู้ใหญ่บ้านคนใดได้รับคะแนนสูงสุดให้นายอ าเภอคัดเลือกผู้นั้นเป็นก านันในกรณีที่
ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก 

การลงคะแนนต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให้กระท าโดยวิธีลับตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อคัดเลือกผู้ใดเป็นก านันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้นายอ าเภอรายงานไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือออกหนังสือส าคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน 

การประชุมผู้ใหญ่บ้านตามวรรคหนึ่งต้องมีผู้ใหญ่บ้านมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดที่มีอยู่ในต าบลนั้น จึงเป็นองค์ประชุม 

ให้น าบทบัญญัติในวรรคห้าและวรรคหกของมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการเลือกก านันด้วย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๑๒๗ ก านันต้องออกจากต าแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อต้องออกจากผู้ใหญ่บ้าน 
(๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(๓) ยุบต าบลที่ปกครอง 
(๔) เมื่อข้าหลวงประจ าจังหวัดสั่งให้ออกจากต าแหน่งเพราะพิจารณาเห็นว่าบกพร่องในทาง

ความประพฤติ หรือความสามารถไม่พอแก่ต าแหน่ง 
(๕) ต้องถูกปลดหรือไล่ออกจากต าแหน่ง 
การออกจากต าแหน่งก านันนั้นให้ออกจากต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วย เว้นแต่การออกตาม (๒) 

(๓) และ (๔) ไม่ต้องออกจากต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 

มาตรา ๓๒๒๘ ในกรณีที่ต าแหน่งก านันว่างลง ให้คัดเลือกก านันขึ้นใหม่ภายในก าหนดเวลา       
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้ทราบการว่างนั้น 

                                                                                                                                                                                     
๒๕ มาตรา ๒๙ ตรี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒๖ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒๗ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช๒๔๘๖ 
๒๘ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ 
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หากมีความจ าเป็นไม่อาจจัดให้มีการคัดเลือกก านันภายในก าหนดตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปได้เท่าที่จ าเป็น และในระหว่างที่ยังมิได้มีการเลือกก านัน ผู้ว่าราชการจังหวัด
จะแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ เป็นผู้รักษาการก านันจนกว่าจะมี      
การคัดเลือกก านันก็ได้ 

มาตรา ๓๓ ถ้าก านันท าการในหน้าที่ไม่ได้ ในชั่วคราวเวลาใด เช่นไปทางไกลเป็นต้น ให้มอบ
อ านาจและหน้าที่ไว้แก่ผู้ใหญ่บ้านคนใดคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในต าบลเดียวกันให้ท าการแทน และให้ผู้แทนนี้มีอ านาจ
เต็มที่ในต าแหน่งก านัน แต่การที่ก านันจะมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านท าการแทนเช่นนี้ ให้บอกผู้ใหญ่บ้าน
ทั้งหลายในต าบลเดียวกันและบอกกรมการอ าเภอให้ทราบไว้ด้วย 

  
ตอน ๓ 

หน้ำที่และอ ำนำจของก ำนัน 
                   

  
มาตรา ๓๔ บรรดาการที่จะตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยในต าบล คือ การที่จะว่ากล่าว

ราษฎรในต าบลนั้น ให้ประพฤติตามพระราชก าหนดกฎหมายก็ดี หรือการที่จะป้องกันภยันตรายและรักษา
ความสุขส าราญของราษฎรในต าบลนั้นก็ดี หรือการที่จะรับกิจสุขทุกข์ของราษฎรในต าบลนั้นขึ้ นร้องเรียนต่อ
ผู้ว่าราชการเมือง กรมการอ าเภอ และจะรับข้อราชการมาประกาศแก่ราษฎรในต าบลนั้นก็ดีหรือที่จะจัดการ
ตามพระราชก าหนด กฎหมาย เช่นการตรวจและน าเก็บภาษีอากรในต าบลนั้นก็ดี การทั้งนี้อยู่ในหน้าที่ของ
ก านันผู้เป็นนายต าบล ผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงในต าบลนั้น และแพทย์ประจ าต าบลจะต้องช่วยกันเอาเป็นธุระจัดการ
ให้เรียบร้อยได้ตามสมควรแก่หน้าที่ 

มาตรา ๓๔ ทวิ๒๙ นอกจากอ านาจหน้าที่ที่กล่าวโดยเฉพาะให้เป็นอ านาจหน้าที่ของก านัน      
ให้ก านันมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านด้วย 

มาตรา ๓๕ ก านันมีหน้าที่และอ านาจในการที่เก่ียวด้วยความอาญาดังต่อไปนี้ คือ 
ข้อ ๑ เมื่อทราบข่าวว่า มีการกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในต าบล    

ของตน ต้องแจ้งความต่อกรมการอ าเภอให้ทราบ 
ข้อ ๒ เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในต าบลที่

ใกล้เคียงต้องแจ้งความต่อก านันนายต าบลนั้นให้ทราบ 
ข้อ ๓ เมื่อปรากฏว่า ผู้ใดก าลังกระท าผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่าเป็นผู้ที่ได้กระท า

ผิดกฎหมายก็ดี ให้จับผู้นั้นไว้ และรีบน าส่งต่อกรมการอ าเภอ 
ข้อ ๔ ถ้ามีหมายหรือมีค าสั่งตามหน้าที่ราชการให้จับผู้ใดในต าบลนั้น เป็นหน้าที่ของก านันที่

จะจับผู้นั้นแล้วรีบส่งต่อกรมการอ าเภอตามสมควร 

                                                           
๒๙ มาตรา ๓๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที ่๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
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ข้อ ๕ เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้นหรือให้ยึด ก านันต้องจัดการให้เป็นไป 
ตามหมาย 

ข้อ ๖ ถ้ามีผู้มาขออายัดตัวคนหรือสิ่งของก็ดีหรือผู้ต้องโจรกรรม จะท ากฎหมายตราสิน หรือมี
ผู้จะขอท าชันสูตรบาดแผลก็ดี ทั้งนี้ให้ก านันสืบสวนฟังข้อความแล้วรีบน าตัวผู้ขอและผู้ต้องอายัด และทรัพย์
สิ่งของบรรดาที่จะพาไปด้วยนั้นไปยังกรมการอ าเภอ ถ้าสิ่งของอย่างใดจะพาไปไม่ได้ ก็ให้ก านันชันสูตรให้รู้เห็น 
แล้วน าความไปแจ้งต่อกรมการอ าเภอในขณะนั้น 

มาตรา ๓๖ ถ้าก านันรู้เห็นเหตุทุกข์ร้อนของราษฎร หรือการแปลกประหลาดเกิดขึ้นในต าบล
ต้องรีบรายงานต่อกรมการอ าเภอให้ทราบ 

มาตรา ๓๗ ถ้าเกิดจลาจลก็ดี ฆ่ากันตายก็ดี ชิงทรัพย์ก็ดี ปล้นทรัพย์ก็ดี ไฟไหม้ก็ดี หรือ
เหตุร้ายส าคัญอย่างใด ๆ ในต าบลของตน หรือในต าบลที่ใกล้เคียงอันสมควรจะช่วยได้ก็ดี หรือมีผู้ร้ายแต่ที่อ่ืน
มามั่วสุมในต าบลนั้นก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่าลูกบ้านในต าบลนั้น บางคนจะเกี่ยวข้องเป็นโจรผู้ร้ายก็ดี เป็น
หน้าที่ของก านันจะต้องเรียกผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านในต าบลออกช่วยต่อสู้ติดตามจับผู้ร้ายหรือติดตามเอา    
ของกลางคืน หรือดับไฟ หรือช่วยอย่างอ่ืนตามควรแก่การโดยเต็มก าลัง 

มาตรา ๓๘ ให้ก านันดูแลคนเดินทาง ซึ่งไม่มีเหตุควรสงสัยว่าจะเป็นผู้ร้าย ให้ได้มีที่พัก      
ตามควร 

มาตรา ๓๙ ถ้าผู้เดินทางด้วยราชการจะต้องการคนน าทาง หรือขาดแคลนพาหนะเสบียง
อาหารลงในระหว่างทาง และจะร้องขอต่อก านันให้ช่วยสงเคราะห์ ก านันต้องช่วยจัดหาให้ตามที่จะท า ได้      
ถ้าหากว่าการท่ีจะช่วยเหลือนั้นจะต้องออกราคาค่าจ้างเพียงใด ให้ก านันเรียกเอาแก่ผู้เดินทางนั้น 

มาตรา ๔๐๓๐ ก านันต้องร่วมมือและช่วยเหลือนายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืน
อันอยู่ในต าบลนั้น 

มาตรา ๔๑ ก านันต้องรักษาบัญชีส ามะโนครัว และทะเบียนบัญชีของรัฐบาลในต าบลนั้น และ
คอยแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องกับบัญชีของผู้ใหญ่บ้าน 

มาตรา ๔๒ ก านันต้องท าบัญชีสิ่งของ ซึ่งต้องภาษีอากรในแขวงนั้นยื่นต่อกรมการอ าเภอและ
น าราษฎรไปเสียภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีอากร 

มาตรา ๔๓ ก านันกระท าการตามหน้าที่จะเรียกผู้ใดมาหารือให้ช่วยก็ได้ 

มาตรา ๔๔ ในต าบลหนึ่ง ให้มีสารวัตรส าหรับเป็นผู้ช่วยและรับใช้สอยของก านัน ๒ คน ผู้ที่จะ
เป็นสารวัตรนี้แล้วแต่ก านันจะขอร้องให้ผู้ใดเป็น แต่ต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ว่าราชการเมืองด้วยจึงเป็นได้ 
และก านันมีอ านาจเปลี่ยนสารวัตรได้ 

  
                                                           
๓๐ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



- ๕๔๖ - 
 

ตอน ๔ 
แพทย์ประจ ำต ำบล กำรตั้งและหน้ำที่ 

                   
  

มาตรา ๔๕ ในต าบล ๑ ให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านประชุมพร้อมกันเลือกผู้ที่มีความรู้ในวิชา
แพทย์ เป็นแพทย์ประจ าต าบลคน ๑ ส าหรับจัดการป้องกันความไข้เจ็บของราษฎรในต าบลนั้น 

มาตรา ๔๖๓๑ การแต่งตั้งแพทย์ประจ าต าบล ให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลผู้มี
สัญชาติไทย และต้องแต่งตั้งจากผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต าบลนั้น เว้นแต่ผู้ที่เป็นแพทย์ประจ าต าบลที่ใกล้เคียงกัน      
อยู่แล้ว และยอมกระท าการรวมเป็นสองต าบล ถ้าข้าหลวงประจ าจังหวัดเห็นสมควรก็แต่งตั้งได้ 

มาตรา ๔๗ เหตุที่แพทย์ประจ าต าบลจะต้องออกจากต าแหน่งนั้น เหมือนกับเหตุที่ก านัน
จะต้องออกจากต าแหน่งทุกประการ 

มาตรา ๔๘ แพทย์ประจ าต าบล มีหน้าที่ดังกล่าวต่อไปนี้ คือ 
ข้อ  ๑  ที่ จะช่วยก านันผู้ ใหญ่ บ้ านคิด อ่านและจัดการรักษาความสงบเรียบร้อยใน

ต าบล ดังกล่าวไว้ในมาตรา ๓๖ และ ๕๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ข้อ ๒ ที่จะคอยสังเกตตรวจตราความไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแก่ราษฎรในต าบลนั้น และต าบลที่

ใกล้เคียง ถ้าเกิดโรคภัยร้ายแรงเช่นอหิวาตกโรคก็ดี กาฬโรคก็ดี ไข้ทรพิษก็ดี ต้องคิดป้องกัน ด้วยแนะน าก านัน
ผู้ใหญ่บ้านให้สั่งราษฎรให้จัดการป้องกันโรคเช่นท าความสะอาดเป็นต้น และแพทย์ประจ าต าบลต้องเที่ยว   
ตรวจตราชี้แจงแก่ราษฎรด้วย 

ข้อ ๓ การป้องกันโรคภัยในต าบลนั้น เช่น ปลูกทรพิศม์ ป้องกันไข้ทรพิษก็ดี ที่จะมียาแก้โรค
ไว้ส าหรับต าบลก็ดี ดูแลอย่าให้ในต าบลนั้นมีสิ่งโสโครกอันเป็นเชื้อโรคก็ดี การเหล่านี้อยู่ในหน้าที่แพทย์ประจ า
ต าบล ๆ จะต้องคิดอ่านกับแพทย์ประจ าเมือง และก านันผู้ใหญ่บ้านในต าบลนั้นให้ส าเร็จตลอดไป 

ข้อ ๔ ถ้าโรคภัยร้ายกาจ เช่น อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษ โรคระบาดปศุสัตว์ เกิดขึ้นใน
ต าบลนั้น แพทย์ประจ าต าบลต้องรีบรายงานยังกรมการอ าเภอ ให้ทราบโดยทันที และต่อไปเนือง ๆ จนกว่าจะ
สงบโรค 

มาตรา ๔๙ แพทย์ประจ าต าบลมีสังกัดขึ้นอยู่ในแพทย์ประจ าเมือง แพทย์ประจ าเมืองมีหน้าที่
จะต้องตรวจตราแนะน าการงานในหน้าที่แพทย์ประจ าต าบลในเมืองนั้นทั่วไป 

 
 
 
 
 

                                                           
๓๑ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 



- ๕๔๗ - 
 

ตอน ๕ 
กำรประชุมก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน กรรมกำรต ำบล 

กรรมกำรหมู่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล 
และวินัยของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล 

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน๓๒ 
                   

  
มาตรา ๕๐ เมื่อก านันเห็นว่ามีการอันใดเนื่องในการรักษาความปกติเรียบร้อยในต าบลสมควร

จะปรึกษาหารือกันในระหว่างก านันผู้ใหญ่บ้านทั้งปวง และแพทย์ประจ าต าบล ก านันก็มีอ านาจที่จะเรียกมา
ประชุมปรึกษาหารือกัน และให้เอาเสียงที่เห็นพร้อมกันโดยมากเป็นที่ชี้ขาดตกลงในการที่ปรึกษาหารือกันนั้น 

มาตรา ๕๑๓๓ ให้ก านันเรียกผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบลมาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ
การที่จะรักษาหน้าที่ในต าบลให้เรียบร้อย ไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง 

ให้ผู้ ใหญ่บ้านเรียกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านตามครั้งคราวที่ เห็นสมควร หรือเมื่อ
กรรมการมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งร้องขอให้มีการประชุม แต่เมื่อรวมปีหนึ่งจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า      
หกครั้ง 

ให้ก านันเรียกประชุมคณะกรรมการต าบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง 

มาตรา ๕๒ ถ้ามีเหตุสงสัยว่าผู้ใดในต าบลนั้น แสดงความอาฆาตมาดร้ายแก่ผู้อ่ืนก็ดี หรือเป็น
คนจรจัดไม่ปรากฏการท ามาหาเลี้ยงชีพ และไม่สามารถจะชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนได้ก็ดี ให้ก านันเรียก
ประชุมผู้ใหญ่บ้านสืบสวน ถ้ามีหลักฐานควรเชื่อว่าเป็นความจริง ก็ให้ เอาตัวผู้นั้นส่งกรมการอ าเภอไปฟ้องร้อง
เอาโทษตามมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๕๓ เมื่อมีผู้ใหญ่บ้านน าคนจรแปลกหน้านอกส ามะโนครัวต าบลมาส่งก านันตามความ
ในมาตรา ๒๗ ข้อ ๖ ให้ก านันปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้าน เมื่อเห็นสมควรจะขับไล่คนผู้นั้นออกไปเสียจากท้องที่
ต าบลนั้นก็ได้ 

มาตรา ๕๔ ถ้าลูกบ้านผู้ใดไปตั้งทับกระท่อมหรือเรือนโรงอยู่ในที่เปลี่ยวในต าบลนั้น ซึ่งน่า
กลัวจะเป็นอันตรายด้วยโจรผู้ร้ายหรือน่าสงสัยว่าจะเป็นส านักโจรผู้ร้าย การอย่างนี้ให้ก านันกับผู้ใหญ่บ้านใน
ต าบลนั้นประชุมปรึกษากันดู เมื่อเห็นเป็นการสมควรแล้วจะบังคับให้ลูกบ้านคนนั้นย้ายเข้ามาอยู่เสียในหมู่บ้าน
ราษฎรก็ได้ และให้น าความแจ้งต่อกรมการอ าเภอด้วย 

มาตรา ๕๕ ถ้าราษฎรคนใดทิ้งให้บ้านเรือนช ารุดรุงรัง หรือปล่อยให้โสโครกโสมมอาจจะเป็น
เหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้อยู่ในที่นั้นหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกัน หรือผู้ที่ไปมา หรือให้เกิดอัคคีภัยหรือโรคภัย ให้

                                                           
๓๒ ชื่อตอน ๕ ของหมวดที่ ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๓๓ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 



- ๕๔๘ - 
 

ก านันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบลปรึกษากัน ถ้าเห็นควรจะบังคับให้ผู้ที่อยู่ในที่นั้นแก้ไขเสียให้ดี ก็บังคับ
ได้    ถ้าผู้นั้นไม่ท าตามบังคับ ก็ให้ก านันน าความร้องเรียนต่อกรมการอ าเภอ 

มาตรา ๕๖ ในเวลาใดจะมีอันตรายแก่การท ามาหากินของลูกบ้านในต าบลนั้น เช่น มีเหตุ
โรคภัยไข้เจ็บติดต่อเกิดขึ้น หรือน้ ามากหรือน้ าน้อยเกินไปเป็นต้น ให้ก านันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบล
ปรึกษาหารือกันในการที่จะป้องกันแก้ไขเยียวยาภยันตรายด้วยอาการที่แนะน าลูกบ้านให้ท าอย่างใด หรือลง
แรงช่วยกันได้ประการใด ก านันมีอ านาจที่จะบังคับการนั้นได้ ถ้าเห็นเป็นการเหลือก าลังให้ร้องเรียนต่อกรมการ
อ าเภอ และผู้ว่าราชการเมืองขอก าลังรัฐบาลช่วย 

มาตรา ๕๗ ในการที่จะส ารวจส ามะโนครัวและทะเบียนบัญชีต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในราชการ 
เช่นการที่จะส ารวจส ามะโนครัวและท าบัญชีไร่นา และสิ่งของต้องพิกัดภาษีอากรในต าบลนั้น ก านันจะเรียก
ผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงประชุมกันตรวจท าบัญชีให้ถูกต้อง และให้ลงชื่อพร้อมกันเป็นพยานในบัญชีที่จะยื่นต่อเจ้า
พนักงานก็ได้ 

มาตรา ๕๘ ในการที่จะท ารายงานประจ าหรือรายงานจรอย่างใด ๆ ยื่นต่อกรมการอ าเภอ 
ก านันจะเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบลในต าบลนั้นพร้อมกันตรวจสอบก่อน และจะให้ลงชื่อ
เป็นพยานในรายงานนั้นก็ได้ 

มาตรา ๕๙ ในเวลาที่ผู้ว่าราชการเมือง หรือกรมการอ าเภอ มีหมายให้ประกาศข้อราชการ   
อันใดแก่ราษฎร ก านันจะเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านในต าบลนั้นพร้อมกันชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจข้อราชการอันนั้น
แล้วให้รับข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎรอีกชั้นหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๖๐ ในเวลาใดมีการนักขัตฤกษ์ หรือประชุมชนเป็นการใหญ่ในต าบลนั้น ก านันจะ
เรียกผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบลพร้อมกันมาช่วยพิทักษ์รักษาความเรียบร้อยในที่อันนั้น ถ้าและเห็นเป็น
การจ าเป็นแล้ว จะขอแรงราษฎรมาช่วยด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๑ เวลาข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงมาตรวจราชการในท้องที่ ก านัน
จะเรียกผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ในต าบลประชุมพร้อมกันเพ่ือแจ้งข้อราชการ หรือฟังราชการก็ได้ 

มาตรา ๖๑ ทวิ๓๔ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบลต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่
เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดต้องได้รับโทษ 

วินัยและโทษผิดวินัยให้ใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
อ านาจการลงโทษ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบลให้เป็นไปดังนี้ 
(๑) ก านันมีอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ใหญ่บ้าน 
(๒) นายอ าเภอมีอ านาจลงโทษก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบลดังนี้ 

(ก) ลดอันดับเงินเดือนไม่เกินหนึ่งอันดับ 

                                                           
๓๔ มาตรา ๖๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที ่๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
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(ข) ตัดเงินเดือน โดยเทียบในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นหัวหน้าแผนกกับผู้กระท าผิด
ชั้นเสมียนพนักงาน ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(ค) ลงโทษภาคทัณฑ์ 
เมื่อก านันผู้ใหญ่บ้านคนใดถูกฟ้องในคดีอาญา เว้นแต่คดีความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือมีกรณีที่ต้องหาว่าท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงถูกสอบสวนเพ่ือไล่ออกหรือ
ปลดออก ถ้านายอ าเภอเห็นว่าจะคงให้อยู่ในต าแหน่งจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะสั่งให้พักหน้าที่ก็ได้ แล้ว
รายงานให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดทราบการสั่งให้กลับเข้ารับหน้าที่ตลอดถึงการวินิจฉัยว่าจะควรจ่ายเงินเดือน
ระหว่างพักให้เพียงใดหรือไม่ ให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง อนุโลมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

(๓) ข้าหลวงประจ าจังหวัดมีอ านาจลงโทษก านันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบลใน       
ทุกสถาน ในกรณีการลดอันดับและตัดเงินเดือน ให้เทียบข้าหลวงประจ าจังหวัดในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา    
ชั้นหัวหน้ากอง และก านันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจ าต าบลเป็นชั้นเสมียนพนักงานตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย   
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

โดยเฉพาะโทษปลด หรือไล่ออก ถ้าก านันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบลผู้ถูกลงโทษ    
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อกระทรวงมหาดไทย 

การร้องทุกข์ให้ท าค าร้องลงลายมือชื่อยื่นต่อนายอ าเภอภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันได้
ทราบค าสั่งการลงโทษเพ่ือนายอ าเภอจักได้เสนอต่อไปยังข้าหลวงประจ าจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย
ตามล าดับ ภายในก าหนดสิบห้ าวัน  นับแต่วันได้รับค าร้องทุกข์  พร้อมด้วยค าชี้แจง ถ้าจะพึงมี ให้
กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจสั่งให้ยกค าร้องทุกข์หรือเพิกถอนค าสั่งการลงโทษหรือลดโทษ 

มาตรา ๖๑ ตรี๓๕ ให้น าความในมาตรา ๖๑ ทวิ เฉพาะที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านมาใช้บังคับแก่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบโดยอนุโลม 

  
หมวดที่ ๕ 

ว่ำด้วยลักษณะปกครองอ ำเภอ 
                   

  
ตอน ๑ 

กำรตั้งอ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ 
                   

มาตรา ๖๒ ท้องที่หลายต าบลอันสมควรอยู่ในความปกครองอันเดียวกันได้ ให้จัดเป็นอ าเภอ
หนึ่ง 

                                                           
๓๕ มาตรา ๖๑ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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มาตรา ๖๓ ลักษณะการตั้งอ าเภอ ให้สมุหเทศาภิบาลจัดการดังนี้ คือ 
ข้อ ๑ ให้ก าหนดเขตท้องที่อ าเภอ มีเครื่องหมายและจรดเขตอ าเภออ่ืนทุกด้าน อย่าให้มีที่    

ว่างเปล่าอยู่นอกเขตอ าเภอ 
ข้อ ๒ ให้ก าหนดจ านวนต าบลที่รวมเข้าเป็นอ าเภอและให้ก าหนดเขตต าบลให้ตรงกับเขต

อ าเภอ ถ้ามีที่ว่างเปล่า เช่น ทุ่งหรือป่าเป็นต้นอยู่ใกล้เคียงท้องที่อ าเภอใด หรือจะตรวจตราปกครองได้สะดวก
จากอ าเภอใด ก็ให้สมุหเทศาภิบาลก าหนดที่ว่างนั้นเป็นที่ฝากในอ าเภอนั้น 

ข้อ ๓ ให้ก าหนดที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอให้อยู่ในที่ซึ่งจะท าการปกครองราษฎรในอ าเภอนั้นได้
สะดวก 

ข้อ ๔ ให้สมุหเทศาภิบาลบอกข้อก าหนดเหล่านี้เข้ามายังเสนาบดีในเวลาที่จะจัดตั้งอ าเภอใหม่ 
เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงประกาศตั้งอ าเภอได้ 

มาตรา ๖๔ อ าเภอใดท้องที่กว้างขวางกรมการอ าเภอจะไปตรวจตราให้ตลอดท้องที่ได้โดยยาก 
แต่หากในท้องที่นั้นผู้คนไม่มากมายพอแก่จะตั้งขึ้นเป็นอ าเภอหนึ่ง ต่างหากก็ดี หรือในท้องที่อ าเภอใดมีที่
ประชุมชนมากอยู่ห่างไกลจากที่ว่าการอ าเภอ กรมการอ าเภอจะไปตรวจการไม่ได้ดังสมควร แต่จะตั้งที่ประชุม
ชนแห่งนั้นขึ้นเป็นอ าเภอต่างหาก ท้องที่จะเล็กไปก็ดี  ถ้าความขัดข้องในการปกครองมีขึ้นอย่างใดดังว่ามานี้   
จะแบ่งท้องที่นั้นออกเป็นกิ่งอ าเภอเพ่ือให้สะดวกแก่การปกครองก็ได้ ให้พึงเข้าใจว่าการที่ตั้งกิ่งอ าเภอนั้น ให้ตั้ง
ต่อเมื่อมีความจ าเป็นในการปกครอง อ าเภอหนึ่ง จะมีกิ่งอ าเภอเดียวหรือหลายกิ่งอ าเภอก็ได้ 

มาตรา ๖๕ การจัดตั้งกิ่งอ าเภอใด ก็เสมอตั้งที่ว่าการอ าเภอนั้นเองขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพ่ือความ
สะดวกแก่การปกครอง การที่จะก าหนดจะต้องก าหนดแต่ว่าต าบลใด ๆ บ้าง ที่จะต้องอยู่ในปกครองของกิ่ง
อ าเภอ เมื่อสมุหเทศาภิบาลได้รับอนุญาตของเสนาบดีแล้ว ก็จัดตั้งก่ิงอ าเภอได้ 
  

ตอน ๒ 
กำรจัดตั้งกรมกำรอ ำเภอ 

                   
  

มาตรา ๖๖ อ าเภอหนึ่ง ให้มีพนักงานปกครองคณะหนึ่ง เรียกรวมกันว่า กรมการอ าเภอ ๆ 
แยกเป็นรายต าแหน่ง ดังนี้ คือ 

(๑) นายอ าเภอ หรือถ้าเป็นต าแหน่งพิเศษ เรียกว่าผู้ว่าราชการอ าเภอ เป็นหัวหน้าการ
ปกครองทั่วไปในอ าเภอ และข้ึนตรงต่อผู้ว่าราชการเมือง มีอ าเภอละคนหนึ่ง 

(๒) ปลัดอ าเภอเป็นผู้ช่วยและผู้แทนนายอ าเภออยู่ในบังคับนายอ าเภอ อ าเภอหนึ่ง มีจ านวน
ปลัดอ าเภอมากน้อยตามสมควรแก่ราชการ 

(๓) สมุห์บัญชีอ าเภอ คือ ข้าราชการมีสังกัดในกรมสรรพากรมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายอ าเภอใน
การเก็บภาษีอากรและผลประโยชน์แผ่นดินอยู่ในบังคับนายอ าเภอ 
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มาตรา ๖๗ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ สมุห์บัญชีซึ่งรวมเรียกกันว่ากรมการอ าเภอนี้ แม้มี
ต าแหน่งต่างกันย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบรวมกันในการที่จะให้การปกครองอ าเภอนั้นเรียบร้อย และ
เมื่อต าแหน่งใดการมากเหลือมือ หรือว่าว่างพนักงานกรมการอ าเภอ แม้อยู่ในต าแหน่งอ่ืน ต้องช่วยและต้องท า
แทนกัน จะถือว่าเป็นพนักงานต่างกันนั้นไม่ได้ 

มาตรา ๖๘ นายอ าเภอมีอ านาจในส่วนธุรการฝ่ายพลเรือนเหนือข้าราชการทุกแผนกที่ประจ า
รักษาราชการในอ าเภอนั้น อ านาจที่ว่านี้ไม่มีแก่อ าเภอที่ตั้งท่ีว่าการเมือง หรือที่ว่าการมณฑล 

มาตรา ๖๙๓๖ ในอ าเภอหนึ่ง นอกจากมีกรมการอ าเภอให้มีต าแหน่งเสมียนพนักงานอยู่ใน
บังคับบัญชากรมการอ าเภออีกมากน้อยตามสมควรแก่ราชการ กับมีปลัดอ าเภอประจ าต าบลซึ่งมีอ านาจบังคับ
บัญชาเหนือก านันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบลในต าบลนั้น 

ปลัดอ าเภอประจ าต าบลมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรมการอ าเภอซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายว่า
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่ แต่รับผิดชอบในกิจการเฉพาะต าบลที่ตนมีหน้าที่ประจ าอยู่ 

มาตรา ๗๐ พนักงานปกครองกิ่งอ าเภอ จะมีกรมการอ าเภอรองแต่นายอ าเภอต าแหน่งใด    
อยู่ประจ าการ และจะมีเสมียนพนักงานอยู่ประจ าท าการที่กิ่งอ าเภอเท่าใด ทั้งนี้แล้วแต่จะสมควรแก่ราชการ 
แต่ผู้ที่ เป็นใหญ่อยู่ประจ าท าการที่กิ่งอ าเภอต้องอยู่ในบังคับนายอ าเภอ และท าการในหน้าที่ ในเวลาที่
นายอ าเภอมิได้มาอยู่ที่ก่ิงอ าเภอเหมือนเป็นผู้แทนนายอ าเภอฉะนั้น 

มาตรา ๗๑ อ าเภอใดมีกิ่งอ าเภอ การอย่างใดจะควรแยกเป็นส่วนไปส าหรับกิ่งอ าเภอ และ  
การอย่างใดควรรวมท าแต่ในที่ว่าการอ าเภอแห่งเดียว ทั้งนี้ผู้ว่าราชการเมืองมีอ านาจที่จะก าหนดได้โดยอนุมัติ
ของสมุหเทศาภิบาล 

มาตรา ๗๒ การเลือกตั้งย้ายถอนนายอ าเภอ ให้สมุหเทศาภิบาลมีอ านาจที่จะท าได้ โดยอนุมัติ
ของเสนาบดี 

มาตรา ๗๓ การเลือกตั้งย้ายถอนปลัดอ าเภอสมุห์บัญชีอ าเภอ ให้ผู้ว่าราชการเมืองมีอ านาจที่
จะท าได้ โดยอนุมัติของสมุหเทศาภิบาล สมุหเทศาภิบาลต้องบอกเข้ามายังเสนาบดีให้ทราบจงด้วยทุกคราว 

มาตรา ๗๔ การเลือกตั้งย้ายถอนเสมียนพนักงานในอ าเภอ ให้ผู้ว่าราชการเมืองมีอ านาจที่จะ
ท าได้ ต้องบอกให้สมุหเทศาภิบาลทราบด้วยจงทุกคราว 

มาตรา ๗๕ เวลาต าแหน่งปลัดอ าเภอ หรือสมุห์บัญชีอ าเภอว่าง ให้นายอ าเภอมีอ านาจที่จะจัด
ผู้หนึ่งผู้ใดในขณะกรมการอ าเภอ หรือเสมียนพนักงานคนหนึ่งคนใดเข้าท าการในต าแหน่งนั้น ๆ ได้ชั่วคราว แต่
ต้องรีบบอกไปยังผู้ว่าราชการเมือง และให้ผู้นั้นท าการในต าแหน่งนั้นไปกว่าจะได้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงาน
ผู้ใหญ่ให้เป็นประการใด 

                                                           
๓๖ มาตรา ๖๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
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เวลาต าแหน่งเสมียนพนักงานในอ าเภอว่าง ให้นายอ าเภอมีอ านาจที่จะจัดคนเข้าท าการใน
ต าแหน่งนั้น ๆ ได้ชั่วคราว แต่ต้องบอกขออนุมัติของผู้ว่าราชการเมืองภายในเดือนหนึ่ง แล้วแต่ผู้ว่าราชการ
เมืองจะตั้งผู้นั้นหรือผู้อื่นให้เป็นแทนในต าแหน่งที่ว่าง 

มาตรา ๗๖ บรรดาข้าราชการซึ่งมีสังกัดท าราชการอยู่ในที่ว่าการอ าเภอ นายอ าเภอมีอ านาจที่
จะให้ลาได้คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน 

มาตรา ๗๗ ถ้าและผู้ใดมีเหตุอันนายอ าเภอเห็นว่าจะให้ท าราชการอยู่ในต าแหน่งจะเสีย
ราชการ นายอ าเภอจะให้ผู้นั้นพักราชการเสียชั่วคราวก็ได้ แต่ในการที่สั่งให้พักราชการนี้ ต้องบอกให้ผู้ว่า
ราชการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน ค าตัดสินเป็นเด็ดขาดในเรื่องนั้นให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจที่จะตั้งต าแหน่ง
ที่เกิดเหตุนั้น 

มาตรา ๗๘ ให้มีดวงตราประจ าต าแหน่งนายอ าเภอ และดวงตราส าหรับนายกิ่งอ าเภอ 
ส าหรับประทับก ากับลายมือที่ลงชื่อในหนังสือส าคัญต่าง ๆ บรรดาหนังสือที่ท าในนามและหน้าที่กรมการอ าเภอ 
ห้ามมิให้ใช้ตราอื่นประทับ และตราประจ าต าแหน่งนี้ในเวลาผู้ใดท าการแทนหรือรั้งต าแหน่งนั้นก็ให้ใช้ได้ 

มาตรา ๗๙ ในเวลาต าแหน่งนายอ าเภอว่างก็ดี หรือนายอ าเภอจะท าการในหน้าที่ไม่ได้
ชั่วคราวก็ดี ถ้าและสมุหเทศาภิบาลหรือผู้ว่าราชการเมืองมิได้มีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนแล้ว ให้กรมการอ าเภอซึ่งมี  
ยศสูงกว่าผู้อ่ืนเป็นผู้แทน 

มาตรา ๘๐ ผู้แทนมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งที่แทนนั้นทุกอย่าง เว้นไว้
แต่อ านาจอันเป็นส่วนบุคคล หรือที่มีข้อห้ามไว้ โดยเฉพาะมิให้ผู้แทนท าได้ 

มาตรา ๘๑ หน้าที่กรมการอ าเภอที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือในที่อ่ืนก็ดี ถ้ามิได้
ระบุว่าเป็นหน้าที่เฉพาะนายอ าเภอ หรือเฉพาะต าแหน่งใดในกรมการอ าเภอไซร้ ให้พึงเข้าใจว่าเป็นหน้าที่และ
รับผิดชอบรวมกัน นายอ าเภอเป็นหัวหน้าจะท าการนั้นเอง หรือจะมอบหมายให้กรมการอ าเภอคนใดท าโดย
อนุมัติของนายอ าเภอก็ได้ แต่นายอ าเภอจะหลีกความรับผิดชอบในการทั้งปวง เพราะเหตุที่อ้างว่าได้ให้ผู้อื่นท า
แทนนั้นไม่ได้ 

มาตรา ๘๒ ในการที่จะฟังบังคับบัญชาราชการทั่วไป กรมการอ าเภออยู่ในบังคับบัญชาผู้ว่า
ราชการเมืองโดยตรง จะลบล้างค าสั่งผู้ว่าราชการเมืองได้ แต่ผู้ส าเร็จราชการมณฑลหรือเสนาบดีเจ้ากระทรวง
ในกรุงเทพฯ ผู้บัญชาการนั้น ๆ แต่การโดยปกติซึ่งย่อมมีข้าราชการเป็นเจ้าแผนกจากเมืองหรือมณฑลไปตรวจ
การเฉพาะแผนกในที่ว่าการอ าเภอ ถ้าและผู้ตรวจนั้นกระท าการตามค าสั่งและรับอ านาจไปจากผู้ว่าราชก าร
เมืองหรือผู้ส าเร็จราชการมณฑลหรือเจ้ากระทรวง กรมการอ าเภอต้องเชื่อฟังเหมือนค าสั่งผู้ว่าราชการเมือง
ผู้ส าเร็จราชการมณฑลและเจ้ากระทรวงที่ใช้มานั้น ถ้าหากว่าผู้ตรวจการนั้นมาโดยล าพังหน้าที่ของตน จะสั่งให้
จัดการในแผนกนั้น ๆ ประการใดกรมการอ าเภอควรท าตาม ต่อเมื่อค าสั่งไม่ขัดกับค าสั่งผู้ว่าราชการเมืองและ
นายอ าเภอเห็นชอบด้วย ถ้ามีเจ้าพนักงานมาสั่งการประการใด ๆ กรมการอ าเภอต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการ
เมืองทราบด้วยจงทุกคราว 
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ตอน ๓ 
หน้ำที่และอ ำนำจของกรมกำรอ ำเภอ 

ก. กำรปกครองท้องที่ 
                   

  
มาตรา ๘๓ กรมการอ าเภอต้องตรวจตราและจัดการปกครองต าบลและหมู่บ้านให้เป็นไปได้

จริงดังพระราชบัญญัตินี้ 
นอกจากอ านาจหน้าที่ที่กล่าวโดยเฉพาะให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมการอ าเภอ ให้กรมการ

อ าเภอมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับก านันผู้ใหญ่บ้านด้วย๓๗ 

มาตรา ๘๔ กรมการอ าเภอต้องเอาใจใส่สมาคมให้คุ้นเคยกับก านันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบลเป็นที่ปรึกษาหารือ และเป็นผู้รับช่วยแก้ไขความขัดข้องให้แก่เขา 

มาตรา ๘๕ ให้กรมการอ าเภอเรียกประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจ าต าบลพร้อมกัน หรือ
เรียกประชุมแต่เฉพาะต าแหน่งมีประชุมก านัน เป็นต้น ในเวลามีการจะต้องปรึกษาหรือต้องถามต้องสั่ งตาม
สมควร 

มาตรา ๘๖ กรมการอ าเภอรับผิดชอบที่จะรักษาสถานที่ว่าการอ าเภอสรรพหนังสือและบัญชี
ตลอดจนบริเวณท่ีว่าการอ าเภอให้เรียบร้อย 

มาตรา ๘๗ กรมการอ าเภอต้องให้ราษฎรที่มีกิจธุระหาได้ทุกเมื่อ ถ้าราษฎรมาร้องทุกข์    
อย่างใด ซึ่งกรมการอ าเภอควรช่วยได้ ต้องช่วยตามสมควร 

มาตรา ๘๘ กรมการอ าเภอต้องหมั่นตรวจท้องที่ในเขตอ าเภอของตน และท้องที่อ าเภออ่ืน    
ที่ติดต่อกันให้รู้ความเป็นไปในท้องที่นั้น ๆ 

มาตรา ๘๙ บรรดาหนังสือส าคัญที่ต้องท าตามกฎหมาย ถ้ากฎหมายและข้อบังคับมิได้ระบุไว้
ว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานอ่ืนท าแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของกรมการอ าเภอที่จะท าส าหรับการในอ าเภอนั้น 

มาตรา ๙๐ กรมการอ าเภอเป็นพนักงานท าหนังสือเดินทางส าหรับราษฎรในท้องที่อ าเภอนั้น
จะไปมาค้าขายในท่ีอ่ืน 

มาตรา ๙๑ หน้าที่ของกรมการอ าเภอในการท าทะเบียนบัญชีนั้น คือท าบัญชีส ามะโนครัว 
และทะเบียนทุก ๆ อย่าง บรรดาที่ต้องการใช้ในราชการ 

มาตรา ๙๒ รายงานราชการที่กรมการอ าเภอจะต้องท านั้นจ าแนกเป็นกิจต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
ข้อ ๑ กรมการอ าเภอเป็นหูเป็นตาของรัฐบาลต้องเอาใจใส่ตรวจตราสืบสวนความทุกข์สุขของ

ราษฎร และเหตุการณ์ที่เกิดมีในท้องที่ของตน การอันใดที่รัฐบาลควรรู้เพ่ือความสุขของราษฎรและประโยชน์
ของราชการ กรมการอ าเภอต้องถือเป็นหน้าที่ ๆ จะรายงานให้รัฐบาลทราบความตามท่ีเป็นจริง 
                                                           
๓๗ มาตรา ๘๓ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
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ข้อ ๒ โดยปกติให้กรมการอ าเภอรายงาน ต่อผู้ว่าราชการเมืองของตน แต่ถ้ามีค าสั่งโดยเฉพาะ
ว่าให้รายงานการอย่างใดต่อผู้ใดก็ดีหรือว่าเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้น กรมการอ าเภอเห็นว่าจะรายงานต่อผู้ว่า
ราชการเมืองของตนก่อนจะไม่ทันประโยชน์ของราชการจะรายงานไปยังที่แห่งนั้น ๆ ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
อย่างดีแก่ราชการก็ได้แต่ต้องบอกให้ผู้ว่าราชการเมืองของตนทราบจงทุกคราว 

ข้อ ๓ รายงานประจ าบอกเหตุการณ์ และข้อราชการบรรดามีในอ าเภอ ควรยื่นต่อผู้ว่า
ราชการเมืองไม่น้อยกว่าเดือนละครั้งหนึ่ง รายงานการจรนั้นแล้วแต่ก าหนดในข้อบังคับ หรือเหตุการณ์อันควร
รายงาน ส่วนรายงานด่วนบอกเหตุส าคัญ ซึ่งเป็นปัจจุบันทันด่วนเกิดข้ึนนั้น ต้องรีบรายงานทันที และส่งโดยโทร
เลข หรือโทรศัพท์อย่างเร็วที่สุดที่จะส่งได้ 

 
ข. กำรป้องกันภยันตรำยของรำษฎร และรักษำควำมสงบในท้องที่ 

                   
  

มาตรา ๙๓ เวลามีการประชุมชนมากในที่ใด เช่นในเวลามีการนักขัตฤกษ์เป็นต้น กรมการ
อ าเภอกับก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลนั้นต้องจัดการรักษาความเรียบร้อยในที่ประชุมชน 

มาตรา ๙๔ กรมการอ าเภอต้องคอยตรวจตราตักเตือนก านันผู้ใหญ่บ้านให้มีเครื่องสัญญาเรียก
ลูกบ้านช่วยกันดับไฟ หรือระงับเหตุภยันตรายอย่างอ่ืน หรือจับโจรผู้ร้ายทุกหมู่บ้าน 

มาตรา ๙๕ เมื่อกรมการอ าเภอได้ปรึกษาก านันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้นแล้ว เห็นว่าหมู่บ้านใด
อยู่ในที่ซึ่งสมควรจะจัดการล้อมรั้วป้องกันโจรได้ ให้กรมการอ าเภอน า เสนอต่อผู้ว่าราชการเมือง เมื่อผู้ว่า
ราชการเมืองเห็นชอบด้วยแล้ว ก็ให้กรมการอ าเภอชี้แจงและสั่งผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในหมู่บ้านนั้นท ารั้ว
ล้อมรอบหมู่บ้าน มีประตูเป็นทางเข้าออกกี่แห่งแล้วแต่ชาวบ้านนั้นจะเห็นควร เวลากลางคืนให้ผู้ใหญ่บ้าน    
จัดราษฎรผลัดเปลี่ยนกันรักษาประตูป้องกันโจรผู้ร้ายให้ทั้งหมู่บ้าน 

มาตรา ๙๖ หมู่บ้านใดตั้งอยู่ใกล้ป่าพงอันเป็นเชื้อไฟ เมื่อถึงฤดูพงแห้งให้กรมการอ าเภอสั่ง
ราษฎรในหมู่บ้านนั้น ให้ช่วยกันถางพงให้เตียนออกไปห่างบ้านเรือน ป้องกันอย่าให้เป็นอัคคีภัยแก่หมู่บ้านนั้น 

มาตรา ๙๗ เมื่อก านันต าบลใดรายงานมาว่าเจ้าของหรือผู้ที่อยู่ในเหย้าเรือนแห่งใดที่ร้างหรือ
ทรุดโทรม ไม่กระท าการตามค าสั่งให้จัดการซ่อมแซมรักษาเรือนนั้น ให้ดีตามความที่กล่าวไว้ในมาตรา ๕๕ ให้
กรมการอ าเภอไต่สวนและบังคับตามควรแก่การ ถ้าไม่ท าตามบังคับให้กรมการอ าเภอมีอ านาจรื้อเรือนนั้นได้ 
และเรียกเอาค่ารื้อแก่เจ้าของ 

มาตรา ๙๘ ราษฎรคนใดไปปลูกเรือนอยู่ในที่เปลี่ยว อันน่ากลัวอันตรายด้วยโจรผู้ร้ายก็ดี หรือ
น่ากลัวจะเป็นที่ซ่อนของโจรผู้ร้ายก็ดี เมื่อกรมการอ าเภอได้ปรึกษากับก านันในท้องที่นั้นเห็นด้วยกันแล้ว ก็ให้
บังคับให้ผู้นั้นย้ายเข้ามาอยู่เสียในหมู่บ้าน 

มาตรา ๙๙ ในเวลาอัตคัดอาหาร ให้กรมการอ าเภอประกาศตักเตือนราษฎรให้เก็บรักษา   
เข้าไว้ให้พอบริโภค 
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มาตรา ๑๐๐ ถ้าแห่งใดข้าวไม่พอแก่ราษฎรในเวลาอัตคัด ให้กรมการอ าเภอรีบรายงาน และ
กะประมาณจ านวนข้าวที่ขาด อันราษฎรจะไม่พึงขวนขวายหาเองได้ แจ้งต่อผู้ว่าราชการเมือง  ถ้าและรัฐบาล
จัดส่งข้าวหลวงมาแก้อัตคัดไซร้ เป็นหน้าที่ของกรมการอ าเภอที่จะจัดการจ าหน่ายข้าวตามวิธีที่สมควร คือ 

(๑) ผู้ใดมีทุนพอซื้อ ให้ผู้นั้นซื้อได้เท่าราคาทุน 
(๒) ผู้ใดท านาไว้ยังไม่ได้ผล ให้ผู้นั้นยืมโดยสัญญาส่งเงินเมื่อขายข้าวใหม่ได้เท่าราคาทุนที่รับ

ข้าวไปในเวลานั้น หรือใช้ด้วยข้าวใหม่เมื่อท าได้ คิดตามราคาข้าวใหม่ในเวลานั้นเท่าทุนที่รัฐบาลให้ยืมไป 
(๓) ผู้ใดท าการเพาะปลูก หรือหาสินค้าป่าอันอาจจะหาสินค้ามาแลกข้าวได้ ก็ยอมรับสินค้า

จากผู้นั้น แลกข้าวโดยคิดราคาตามสมควรและพอใจทั้ง ๒ ฝ่าย 
(๔) ผู้ใดอาจจะท าการได้แต่ด้วยแรง ก็หางานอันประกอบด้วยสาธารณประโยชน์ เช่น        

ขุดสระน้ า ท าถนนหรือซ่อมแซมสถานที่ท าราชการเป็นต้น ให้ผู้นั้นรับจ้างท าคิดข้าวให้ตามราคาทุนเป็นค่าจ้าง 
โดยอัตราสูงกว่าที่เขาจ้างกันท าการในที่นั้น ๑ ใน ๔ ส่วน คือ ถ้าอัตราค่าจ้างเขาจ้างกันโดยปกติวันละบาทหนึ่ง 
ให้ให้ข้าวเท่าราคาวันละ ๑ บาท ๒๕ สตางค์ เป็นต้น 

(๕) ห้ามมิให้ ๆ ข้าวแก่ผู้ที่ยังสามารถกระท าการแลกได้ด้วยประการใด ๆ แต่ผู้ซึ่งไม่สามารถ
กระท าการแลกได้จริง ๆ เช่น คนเจ็บไข้ ชรา ทุพพลภาพ หรือทารกนั้น ควรให้ได้รับข้าวของหลวงพอสมควรแต่
ที่จะเลี้ยงชีวิตในเวลาอัตคัตนั้น 

  
ฃ. กำรที่เกี่ยวด้วยควำมแพ่งและควำมอำญำ 

                   
  

มาตรา ๑๐๑  หน้าที่และอ านาจของกรมการอ าเภอในการที่ เกี่ยวด้วยความอาญานั้น            
มีดังต่อไปนี้ คือ 

ข้อ ๑ บรรดาอ านาจซึ่งกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับผู้ใหญ่บ้านและก านันนั้น ให้กรมการอ าเภอ
ใช้ไดทุ้กอย่าง 

ข้อ ๒ ความอาญาเกิดขึ้นในท้องที่อ าเภอใด หรือตัวจ าเลยมาอาศัยอยู่ในท้องที่อ าเภอใด ให้
กรมการอ าเภอมีอ านาจที่จะสั่งให้จับผู้ต้องหามาไต่สวนคดีเรื่องนั้นในชั้นต้น 

ข้อ ๓ ในการไต่สวนในชั้นต้นก็ดี หรือจัดการตามหมายอย่างใด ๆ หรือตามค าสั่งของศาล 
หรือค าสั่งในทางราชการอย่างใด ๆ ก็ดี ให้กรมการอ าเภอมีอ านาจที่จะออกหมายเรียกตัวคนมาสาบานให้การ
เป็นพยานหมายค้นบ้านเรือน หรือหมายยึดสิ่งของได้ 

ข้อ ๔ ในการค้นบ้านเรือน หรือยึดสิ่งของนั้น ถ้านายอ าเภอไปค้น หรือยึดเองไม่ต้องมีหมาย 
ถ้าจะแต่งให้ผู้อ่ืนไปค้นหรือยึด ก็ให้นายอ าเภอมีหมายสั่งเจ้าพนักงานผู้ถือหมายมีอ านาจที่จะค้นและยึดได้  
ตามหมาย 

ข้อ ๕ ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งได้ตัวมาต่อหน้ากรมการอ าเภอนั้น โดยปกตินายอ าเภอควร
ยอมให้มีประกัน แต่ถ้านายอ าเภอเห็นว่ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดท่ีจะกล่าวในมาตรานี้ ก็ให้เอาตัวไว้ คือ 

(ก) เป็นคดีฉกรรจ์ที่ต้องด้วยโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไปอย่างหนึ่ง หรือ 
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(ข) ถ้าผู้ต้องหาหลบหนีจะจับได้ โดยยากอย่างหนึ่ง หรือ 
(ค) เห็นได้ว่าถ้าปล่อยผู้นั้นไปจะท าให้เกิดเหตุอันตรายอย่างหนึ่ง หรือ 
(ง) ถ้าปล่อยไปจะขัดข้องหรือล าบากแก่การไต่สวนคดีในชั้นต้นอย่างหนึ่ง 
ข้อ ๖ การไต่สวนคดีในชั้นต้นนั้น ต้องลงมือภายใน ๔๘ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาที่จับผู้ต้องหา 

นายอ าเภอต้องรีบจัดการโดยเร็วที่จะท าได้ แล้วส่งตัวผู้ต้องหายังเมือง ให้ส่งต่อไปยังศาลซึ่งมีหน้าที่พิจารณาคดี
นั้น โดยวิธีที่กล่าวต่อไปนี้ 

ถ้าเป็นต าบลที่มีศาลซึ่งมีอ านาจ และที่ว่าการอ าเภอตั้งอยู่ด้วยกัน ให้ส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาล
ภายใน ๔๘ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาที่ผู้ต้องหาได้ตกมาอยู่ในความควบคุมของกรมการอ าเภอ 

ถ้าเป็นที่อ่ืน ๆ ให้ส่งตัวผู้ต้องหายังศาลโดยเร็วที่จะท าได้ และห้ามมิให้กักขังตัวไว้ที่ ๆ ว่าการ
อ าเภอเกินกว่า ๔๘ ชั่วโมง โดยไม่มีเหตุจ าเป็น 

ถ้าเมื่อส่งผู้ต้องหาไปยังศาล นายอ าเภอท าการไต่สวนคดีในชั้นต้นยังไม่ส าเร็จ ก็ให้             
เจ้าพนักงานเมืองร้องต่อศาลขอผัดให้มีเวลาไต่สวนต่อไปตามสมควร 

ข้อ ๗ ในการไต่สวนความอาญา ถ้านายอ าเภอเห็นว่าไม่มีหลักฐานข้างฝ่ายโจทก์ ให้ปล่อยตัว
ผู้ต้องหาไป ถ้าผู้ต้องหาต้องด้วยหมายสั่งจับของศาลอยู่แล้ว ก็ให้เจ้าพนักงานเมืองร้องขอต่อศาลให้สั่งปล่อยตัว
ผู้ต้องหา 

มาตรา ๑๐๒ กรมการอ าเภอต้องจัดพนักงานออกตรวจตระเวนรักษาความเรียบร้อย และ
คอยสืบจับโจรผู้ร้ายในท้องที่ของตน 

มาตรา ๑๐๓ เมื่อมีเหตุผู้คนถูกกระท าร้ายตายลงในท้องที่อ าเภอใดก็ดี ฟกช้ าหรือมีบาดแผล
เจ็บป่วยสาหัสก็ดี ผู้ที่ถูกกระท าร้ายฟกช้ า หรือมีบาดแผลมาขอให้ชันสูตรก็ดี เป็นหน้าที่ของกรมการอ าเภอที่จะ
ตรวจชันสูตรหรือพลิกศพตามพระราชบัญญัติ และจดค าให้การพร้อมด้วยพยาน และท าหนังสือชันสูตรไว้เป็น
หลักฐาน 

มาตรา ๑๐๔ เมื่อเกิดเหตุเสียทรัพย์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เช่นถูกโจรภัยเป็นต้น เป็นหน้าที่ของ
กรมการอ าเภอท่ีจะท าค าตราสินตามค าขอร้องของเจ้าทรัพย์ หรือเพ่ือหลักฐานในราชการ 

มาตรา ๑๐๕ ความผิดอย่างใด ๆ อันต้องตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอ่ืน 
ก าหนดเป็นลหุโทษก็ดี ความผิดล่วงละเมิดพระราชบัญญัติภาษีอากร อันเบี้ยปรับก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ไม่เกิน ๒๐๐ บาทก็ดี เมื่อกรมการอ าเภอไต่สวนเห็นว่าจ าเลยมีพิรุธ ให้กรมการอ าเภอมีอ านาจที่จะเปรียบเทียบ
ให้ตกลงกันได้ถ้าไม่ตกลงกันได้ก็ดี หรือกรมการอ าเภอเห็นว่าโทษของจ าเลยเกินกว่าปรับ ๒๐๐ บาท หรือเป็น
โทษทั้งปรับทั้งจ า หรือโทษจ าอย่างเดียวก็ดี ก็ให้ส่งคดีเรื่องนั้นไปยังเมือง 

มาตรา ๑๐๖ ถ้ามีผู้ขอร้องอายัดตัวคน หรือสิ่งของโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นหน้าที่ของ
กรมการอ าเภอท่ีจะรับอายัด และท าหนังสือหลักฐานในการอายัดนั้น 

มาตรา ๑๐๗ เงินกลาง หรือของกลาง ในคดีที่จะต้องรักษาไว้ในอ าเภอนั้น หรือจะต้องน าส่ง
ไปยังเมือง เป็นหน้าที่ของกรมการอ าเภอที่จะจัดการรักษาและน าส่ง 
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มาตรา ๑๐๘๓๘ (ยกเลิก) 
  

ค. กำรป้องกันโรคร้ำย 
                   

  
มาตรา ๑๐๙ กรมการอ าเภอต้องคอยระวัง อย่าให้โรคร้ายแพร่หลายไปในประชุมชน ต้อง

คอยดูแลป้องกัน หรือเมื่อโรคเกิดขึ้นก็ต้องจัดการรักษาอย่าให้ติดต่อลุกลามมากไป 

มาตรา ๑๑๐ เพราะเหตุที่โสโครกเป็นแดนเกิดของโรคร้าย คือ อหิวาตกโรค และกาฬโรค  
เป็นต้น กรมการอ าเภอต้องคอยตรวจตราว่ากล่าวคนในท้องที่อย่าให้ทอดทิ้งหรือปล่อยให้เกิดความโสโครกอัน
จะเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชน 

มาตรา ๑๑๑ กรมการอ าเภอต้องเอาเป็นธุระตรวจตราอุดหนุนให้แพทย์ประจ าต าบลดูแล 
การรักษาพยาบาล คือ การปลูกทรพิศม์ และจ าหน่ายยาหลวงเป็นต้น และให้ราษฎรได้รับความป้องกัน และ
รักษาโรคตามสมควรแก่การที่จะเป็นได้ 

มาตรา ๑๑๒ ในเวลาเกิดโรคร้ายติดต่อขึ้นในอ าเภอนั้น หรือในท้องที่อ าเภออ่ืน ซึ่งอาจจะ
ลุกลามมาถึงอ าเภอนั้น ให้กรมการอ าเภอประกาศตักเตือนแก่ราษฎรให้จัดการป้องกันและรักษาโรค ถ้าหากว่า
จะควรจัดการป้องกันได้อย่างใด หรือว่าควรจะรีบร้องเรียนต่อผู้ใหญ่ขอก าลังอุดหนุนประการใด ก็ให้กรมการ
อ าเภอจัดการตามสมควร 

มาตรา ๑๑๓ ถ้าเกิดโรคร้ายที่ติดต่อขึ้นในอ าเภอใด ให้กรมการอ าเภอนั้นรีบบอกข่าวโดยทาง
อย่างเร็วที่สุดที่จะบอกได้ให้ผู้ใหญ่เหนือตนทราบ แล้วให้รายงานเหตุความไข้นั้นต่อไปเนือง ๆ จนกว่าโรคจะ
สงบ 

 
ฅ. บ ำรุงกำรท ำนำค้ำขำยป่ำไม้และทำงไปมำต่อกัน 

                   
  

มาตรา ๑๑๔ กรมการอ าเภอต้องตรวจให้รู้ท าเลที่ท ามาหาเลี้ยงชีพของราษฎรในอ าเภอนั้น 
คือ ที่นา ที่สวน ที่จับสัตว์น้ าเป็นต้น และต้องสอบสวนให้รู้ว่าที่เหล่านั้นอาศัยสายน้ าทางใด ควรท าบัญชีมี
ทะเบียนไว้ในที่ว่าการอ าเภอ 

มาตรา ๑๑๕ การบ ารุงผลประโยชน์ในการหาเลี้ยงชีพของราษฎรก็ดี การป้องกันภยันตราย  
มิให้เกิดแก่การหาเลี้ยงชีพของราษฎรก็ดี อันต้องการความพร้อมเพรียงช่วยกันในหมู่ราษฎร ยกตัวอย่างดังบาง
คราวจะต้องท าท านบปิดน้ า บางคราวต้องระบายน้ าส าหรับการเพาะปลูก การเหล่านี้เป็นหน้าที่ของกรมการ
อ าเภอจะต้องเอาใจใส่คอยตรวจตราและปรึกษาก านันผู้ใหญ่บ้าน ถ้ามีการสมควรจะต้องท า เพ่ือให้เจริญ

                                                           
๓๘ มาตรา ๑๐๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ผลประโยชน์แก่ราษฎรก็ดี หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายแก่ผลประโยชน์นั้นก็ดี ให้กรมการอ าเภอเรียกราษฎร
ช่วยกันท าการนั้น ๆ ให้ส าเร็จทันฤดูกาล 

มาตรา ๑๑๖ การรักษาผลประโยชน์ในการหาเลี้ยงชีพของราษฎร เช่นการปิดน้ า และระบาย
น้ าเช่นกล่าวมาในมาตราก่อนเป็นต้น ตลอดจนอย่างอ่ืน ๆ ถ้าหากเกิดเกี่ยงแย่งกันในประโยชน์ที่จะพึงได้
ยกตัวอย่างดังเช่นชาวนาต้องการให้ปิดน้ า ชาวเรือต้องการให้เปิดน้ าให้เรือเดินเป็นต้น ให้กรมการอ าเภอเรียก
ก านันประชุมปรึกษาหาวิธีที่จะรักษาประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย หรือถ้าจะให้ได้ประโยชน์ไม่ได้ทั้ง ๒ ฝ่าย ก็ให้รักษา
ประโยชน์ใหญ่โดยยอมทิ้งประโยชน์น้อยด้วยความจ าเป็น 

เมื่อเห็นด้วยกันโดยมากประการใด ก็ให้กรรมการอ าเภอจัดการตามนั้น 

มาตรา ๑๑๗ ห้วย คลอง และล าน้ าต่าง ๆ ย่อมเป็นของที่รัฐบาลปกปักรักษา เป็นหน้าที่ของ
กรมการอ าเภอจะต้องตรวจตราอย่าให้เสีย และอย่าให้ผู้ใดท าให้เสียสาธารณประโยชน์ ถ้าจะต้องซ่อมแซม
ตกแต่งให้กรมการอ าเภอเรียกราษฎรช่วยกันท าอย่างกันปิดน้ า ฉะนั้น 

มาตรา ๑๑๘ กรมการอ าเภอมีหน้าที่จะต้องตรวจตราและจัดการรักษาทางบก ทางน้ า       
อันเป็นทางที่ราษฎรไปมาค้าขาย ให้ไปมาโดยสะดวกตามที่จะเป็นได้ทุกฤดูกาลอันนี้ ถ้าจะต้องท าการซ่อมแซม 
หรือแก้ไขความขัดข้อง ให้กรมการอ าเภอเรียกราษฎรช่วยกันท าอย่างว่ามาแล้ว 

มาตรา ๑๑๙ กรมการอ าเภอต้องตรวจตรารักษาป่าไม้ ซึ่งรัฐบาลหวงห้ามตามข้อบังคับ     
การป่าไม ้

มาตรา ๑๒๐ ที่ว่างซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้ราษฎรท าการเพาะปลูกนั้น เป็นหน้าที่ของกรมการ
อ าเภอที่จะต้องตรวจตราจัดการ ป้องกัน การเกี่ยงแย่ง ในระหว่างราษฎรที่ไปตั้งท าการเพาะปลูกก่อนได้รับ
โฉนด 

มาตรา ๑๒๑ ที่น้ าอันเป็นที่รักษาพันธ์สัตว์น้ า เป็นหน้าที่ของกรมการอ าเภอที่จะตรวจตรา
รักษาป้องกันมิให้พืชพันธ์สัตว์น้ าสูญไป 

มาตรา ๑๒๒๓๙ นายอ าเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็น
สาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอ าเภอ 

นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ที่ดินตาม
วรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะร่วมกันด าเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งจะเป็นผู้ด าเนินการ ก็ ให้มีอ านาจกระท าได้  ทั้ งนี้ 
กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้ 

                                                           
๓๙ มาตรา ๑๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๑๒๓ ที่วัด หรือกุศลสถานอย่างอ่ืน ซึ่งเป็นของกลางส าหรับมหาชน ก็ให้อยู่ในหน้าที่
กรมการอ าเภอจะต้องคอยตรวจตราอุดหนุนผู้ปกปักรักษาอย่าให้ผู้ใดรุกล้ าเบียดเบียนที่อันนั้น 

  
ฆ. บ ำรุงกำรศึกษำ 
                        

  
มาตรา ๑๒๔ กรมการอ าเภอต้องปรึกษาด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อุปการะการศึกษาใน

ท้องที ่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นต้น ช่วยกันแนะน าและจัดให้มีสถานที่เล่าเรียนให้พอแก่เด็กในอ าเภอนั้น 

มาตรา ๑๒๕ กรมการอ าเภอต้องตรวจตราปรึกษาด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อุปการะ
การศึกษาในท้องที่ จัดบ ารุงการสั่งสอนอย่าให้เสื่อมทราม 

มาตรา ๑๒๖ กรมการอ าเภอต้องคอยชี้แจงตักเตือนแก่ก านันผู้ใหญ่บ้าน บิดามารดา และ
ผู้ปกครองเด็กให้ส่งบุตรหลานไปเล่าเรียน 

  
ง. กำรเก็บภำษีอำกร 
                        

  
มาตรา ๑๒๗ บรรดาภาษีอากร ซึ่งมิได้มีกฎหมายหรือข้อบังคับให้พนักงานอ่ืนเก็บแล้ว เป็น

หน้าที่ของกรมการอ าเภอที่จะจัดการเก็บในอ าเภอนั้น 

มาตรา ๑๒๘ ในการเก็บภาษีอากร กรมการอ าเภอต้องคอยตรวจตราเวลาเกิดอุบัติเหตุ หรือ
เป็นเวลาราษฎรอัตคัดขัดสนเมื่อถึงก าหนดที่จะเก็บภาษีอากรนั้น ๆ ให้รู้และรายงานพร้อมทั้งความเห็นที่ควร
จะจัดการผ่อนผันอย่างใด ให้ผู้ว่าราชการเมืองทราบ 

มาตรา ๑๒๙ เงินหลวงที่เก็บภาษีอากรได้ก็ดี หรือที่ได้จากประเภทอ่ืนก็ดี ซึ่งจะต้องน าส่ง 
พระคลัง เป็นหน้าที่ของกรมการอ าเภอที่จะรักษาและน าส่งถึงพระคลัง 

  
จ. หน้ำที่ เบ็ดเสร็จ 
                        

  
มาตรา ๑๓๐ ในหน้าที่ของกรมการอ าเภอที่จะจัดการทั้งปวงในอ าเภอให้เรียบร้อยนั้น ถ้าหาก

ว่ากรมการอ าเภอเห็นวิธีการงานอย่างใดยังบกพร่อง ให้รายงานชี้แจงความเห็นต่อผู้ว่าราชการเมือง ขออนุญาต
แก้ไขตามที่คิดเห็นว่าเป็นอย่างดี 
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มาตรา ๑๓๑ กรมการอ าเภอมีหน้าที่จะต้องช่วยราชการของอ าเภออ่ืนที่ใกล้เคียง แม้ต่าง 
เมืองกัน และในการที่ช่วยนี้ไม่จ าจะต้องรอจนอ าเภอนั้นขอให้ช่วย ถ้ารู้ เหตุการณ์ซึ่งเห็นว่าตนควรจะช่วยเหลือ
จึงจะเป็นประโยชน์แก่ราชการ ต้องช่วยเหลือทีเดียว 

มาตรา ๑๓๒ หน้าที่ของกรมการอ าเภอนอกจากท่ีกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่นี้ ยังต้องท าตามความซึ่งก าหนดไว้ในพระราชก าหนดกฎหมายอย่างอ่ืน ๆ อันก าหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของ
กรมการอ าเภอ แม้พระราชก าหนดกฎหมายใดมิได้ระบุไว้ในพระราชก าหนดกฎหมายนั้น ๆ ว่าเป็นหน้าที่ของ
ผู้ใด ก็ให้พึงเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของกรมการอ าเภอที่จะรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ 

ประกาศมา ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เป็นวันที่ ๑๓๓๒ ในรัชกาล
ปัจจุบันนี้ 
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พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักรำช ๒๔๘๖๔๐ 

มาตรา ๑๘  ก านั นผู้ ใหญ่ บ้ านที่ มี อายุ ไม่ เกินหกสิบปี ซึ่ งด ารงต าแหน่ งอยู่ ในวัน ใช้
พระราชบัญญัตินี้ให้คงอยู่ในต าแหน่งต่อไป แต่ถ้าข้าหลวงประจ าจังหวัดเห็นว่าผู้ใดไม่สามารถที่ จะบริหาร
ราชการได้ ตามอ านาจหน้าที่ในพระราชบัญญัตินี้ก็ให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง 

พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙๔๑ 

มาตรา ๕ ก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันใช้พระราชบัญญัติ
นี้ ให้คงอยู่ในต าแหน่งต่อไป 

พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐๔๒ 

มาตรา ๑๘ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และให้อยู่ในต าแหน่งตามวาระของต าแหน่งเดิม 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า 
หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามโจรผู้ร้ายภายในเขตหมู่บ้าน เป็นหน้าที่ส าคัญประการ
หนึ่งของผู้ใหญ่บ้าน แต่ในปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านยังมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในด้านอ่ืน ๆ ตามอ านาจหน้ าที่ที่มีตาม
กฎหมายอย่างกว้างขวางและผู้ใหญ่บ้านก็มีแต่เพียงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านใน
กิจการต่าง ๆ ตามที่ผู้ใหญ่บ้านจะมอบหมายให้ ผู้ใหญ่บ้านยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามโจรผู้ร้ายโดยตรง จึงท าให้การปฏิบัติหน้าที่ในด้านรักษาความสงบ
เรียบร้อยและปราบปรามโจรผู้ร้ายยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร จึงเห็นสมควรก าหนดให้มี “ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
รักษาความสงบ” ขึ้นเพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามโจรผู้ร้าย และเพ่ือให้
เห็นความแตกต่างกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปัจจุบัน จึงได้เปลี่ยนชื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
ปกครองโดยให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันพิจารณาคัดเลือกได้ไม่เกิน ๕ คน นอกจากนี้ กรรมการหมู่บ้านและ
กรรมการต าบลตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นการเหมาะสมและไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานซึ่ง
เพ่ิมเติมข้ึนอย่างรวดเร็วของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรจะได้พิจารณาปรับปรุง
แก้ไข 

ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๒ ลงวันที่ ๓ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๑๕๔๓ 

ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๑๕๔๔ 

ข้อ ๕ ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ คงอยู่ในต าแหน่งต่อไป เว้นแต่ผู้ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
                                                           
๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๐/ตอนที ่๑๔/หน้า ๕๐๔/๙ มีนาคม ๒๔๘๖ 
๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๓/ตอนที ่๘๓/หน้า ๘๑๖/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๙ 
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที ่๑๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๑๐ 
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที ่๕๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๖ เมษายน ๒๕๑๕ 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที ่๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
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พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖๔๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ก าหนดคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้านให้มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ ากว่าประโยคประถมศึกษาตอนต้นหรือที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ ากว่าประโยคประถมศึกษาตอนต้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าบาง
หมู่บ้านซึ่งเป็นท้องที่กันดารชายแดนหรือเป็นท้องถิ่นที่มีชาวเขาอยู่อาศัย ราษฎรยังไม่อาจเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ มี
พ้ืนความรู้ดังกล่าวได้ เป็นอุปสรรคแก่การเร่งรัดพัฒนา สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดโดย
อนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเว้นหรือลดหย่อนพ้ืนความรู้ของ
ผู้ใหญ่บ้านในบางท้องที่ได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 

พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕๔๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
๑. เพ่ือเปิดโอกาสให้สตรีเป็นผู้ ใหญ่บ้านได้ เพราะต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันไม่ต้อง

รับผิดชอบด้านการปราบปรามอาชญากรรม ทั้งอาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ชายได้อยู่แล้ว 
๒. เพ่ือให้ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้น เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ 
๓. เพ่ือก าหนดมิให้ข้าราชการการเมือง เป็นผู้ใหญ่บ้านให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗๔๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ได้ก าหนดจ านวนทุนทรัพย์ในการเปรียบเทียบความแพ่ง ค่าธรรมเนียม
หมายเรียกและค าร้องรวมกัน และค่าธรรมเนียมท าใบยอมไว้ในอัตราที่ยังไม่เหมาะสมกับค่าของเงินตราและ
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนทุนทรัพย์และอัตราค่าธรรมเนียมเสียใหม่ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒๔๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่ ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านไว้ว่าต้องไม่เป็นภิกษุ 
สามเณร นักพรต หรือนักบวชท าให้ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากต าแหน่งถ้าอุปสมบทหรือบรรพชา เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิอุปสมบทหรือบรรพชาได้ เช่นเดียวกับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
สมควรก าหนดให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิลาอุปสมบท หรือบรรพชาได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งร้อย
ยี่สิบวัน และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที ่๑๐๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๖ 
๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที ่๑๒๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕ 
๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๑๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๗ 
๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที่ ๑๑๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๒ 



- ๕๖๓ - 
 

พระรำชบัญญัติลกัษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕๔๙ 

มาตรา ๗ ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ยังคงด ารงต าแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ก าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไว้ว่า 
ต้องมีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งนานที่สุด ถึง
สามสิบห้าปี ประกอบกับการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรก าหนดระยะเวลาการอยู่ในต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้านเป็นวาระ คราวละห้าปี และ
ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพ่ิมขึ้นอีก จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๕๐ 

มาตรา ๙ มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่    
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  กรณีการก าหนดลักษณะต้องห้ามมิให้
ผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาใช้บังคับกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
แพทย์ประจ าต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งหรือครบ
วาระ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลให้ท า
หน้าที่แทนราษฎรควรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๕ 
บัญญัติให้ผู้มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ 
ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว 
สมควรแก้ไขอายุของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ด้วย และโดยที่การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีสิทธิจะได้รับ
คัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน และ
กรรมการหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการออกจากต าแหน่งของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิยังบัญญัติไว้ไม่สอดคล้องกัน รวมทั้งยังไม่มี
บทบัญญัติให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบต้องออกจากต าแหน่งเมื่อ
ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากต าแหน่งไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับต าแหน่งใหม่สามารถคัดเลือกตัวบุคคลมาร่วม
ปฏิบัติงานในท้องที่ในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ตามความต้องการแก่การบริหารและการปกครองท้องที่  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                           
๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๒/หน้า ๙๐/๘ เมษายน ๒๕๓๕ 
๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๐ ก/หน้า ๑/๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ 



- ๕๖๔ - 
 

พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑๕๑ 

มาตรา ๑๔ ให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระหรือด้วยเหตุอ่ืน ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๕ บรรดาความแพ่งซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการของนายอ าเภอก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นายอ าเภอมีอ านาจด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จตามมาตรา ๑๐๘ แห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อนถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ หรือจะด าเนินการตามกฎหมาย
อ่ืนที่บัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปโดยรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ แต่โดยที่กระบวนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และบทบาทและอ านาจหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้านตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ยังมิได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมท าให้การ
ปฏิบัติงานของก านันและผู้ใหญ่บ้านไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับอ านาจหน้าที่ยังมีความซ้ าซ้อน
กับภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงกระบวนการเข้าสู่
ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และบทบาทและอ านาจหน้าที่ของก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการ
บริหารราชการแผ่นดินและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๕๒ 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลในพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับราษฎรในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
และแนวนโยบายของรัฐ เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีบทบาท
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีต่าง ๆ นอกจากนี้ยั งท าหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอมและจัดการระงับปัญหาความขัดแย้งในท้องที่ และยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของ
ราษฎรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรเพ่ือน าเสนอต่อส่วนราชการเพ่ือให้คงมีต าแหน่งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในทุกต าบล หมู่บ้านต่อไป จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๗ ก/หน้า ๙๖/๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ 



- ๕๖๕ - 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรดูแลรักษำและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 

ส ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                        
  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรา ๑๒๒ แห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทอ้งที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่           
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยให้มีอ านาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๙๕ ง/หน้า ๓/๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
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หมวด ๑ 
ลักษณะท่ีดิน 

                        
  

ข้อ ๕  ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของ
ระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาติโดยการใช้ร่วมกัน
ของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ า 
สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน 

  
หมวด ๒ 

อ ำนำจหน้ำที่ 
                        

  
ข้อ ๖  อ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ ให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของนายอ าเภอร่วมกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
ในกรณีมีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ด าเนินการระงับข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษภายในสามสิบวัน นับแต่รู้เหตุแห่งข้อพิพาทหรือคดีนั้น     
เว้นแต่คดีจะขาดอายุความให้ร้องทุกข์กล่าวโทษโดยทันที 

หากมิได้มีการด าเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเหตุผลและ    
ความจ าเป็นให้นายอ าเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบก าหนด และให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการหรือ
นายอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก็ได้ 

การด าเนินการระงับข้อพิพาทหรือการด าเนินคดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนายอ าเภอ
ได้ด าเนินการไปก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายอ าเภอด าเนินการต่อไปจนกว่า
จะถึงที่สุด 

ความในวรรคสอง ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอที่จะด าเนินการฝ่ายเดียว 
  

หมวด ๓ 
กำรใช้ประโยชน์ 

                        
  

ข้อ ๗  นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
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ข้อ ๘  การขอถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ และการขอสัมปทานตาม
มาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบว่าด้วยการนั้นที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

ข้อ ๙  ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจขอเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินอันเป็น    
สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่าง         
หนึ่งได้  ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  
หมวด ๔ 

กำรจัดท ำทะเบียน 
                        

  
ข้อ ๑๐  ที่ดินตามข้อ ๕ เว้นแต่ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ า ล ากระโดง ล ารางสาธารณะหรือ

ทางระบายน้ า รวมทั้งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในท านองเดียวกัน ให้นายอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดจ านวน ๔ ชุด โดยให้
เก็บรักษาไว้ที่อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานที่ดินจังหวัดและกรมที่ดิน แห่งละ ๑ ชุด 

ถ้าที่ดินแปลงใดยังไม่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันตามกฎหมาย เป็นผู้ด าเนินการขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 

ส าหรับทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้จัดท าไว้ก่อนระเบียบนี้  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขอคัดส าเนามาเพ่ือจัดเก็บไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ด้วย 

ในการด าเนินการข้างต้นให้ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินจังหวัดสาขาให้         
การสนับสนุนในการด าเนินการ เช่น ด้านข้อมูลและการรังวัดท าแผนที่ 

ข้อ ๑๑  กรณีที่ได้ด าเนินการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงแล้ว ให้ผู้ดูแลรักษาตรวจสอบ
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ฉบับที่ผู้ดูแลรักษาเก็บไว้ หากไม่ปรากฏหลักฐานในทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ หรือปรากฏหลักฐานแต่รายละเอียดไม่ตรงกัน ให้แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินด าเนินการลง
รายการเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นในทะเบียนให้ครบถ้วน หรือด าเนินการแก้ไขทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้
ตรงตามข้อเท็จจริง เสร็จแล้วลงลายมือชื่อพร้อมชื่อตัวบรรจงต าแหน่ง และวัน เดือน ปี ก ากับไว้ 

กรณีที่ ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินตามข้อ ๕ หรือมี
พระราชบัญญัติให้โอนที่ดินหรือมีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดว่าที่ดินดังกล่าวไม่เป็นที่ดิน
สาธารณประโยชน์ทั้งแปลง ให้เจ้าพนักงานที่ดินจ าหน่ายทะเบียนโดยการขีดฆ่ารายการทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ตลอดทั้งรายการ แต่หากกรณีเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์บางส่วนให้เจ้าพนักงานที่ดินแก้ไข
รายการให้ถูกต้อง พร้อมทั้งหมายเหตุท้ายทะเบียนของที่ดินแปลงนั้นตามแต่กรณีว่าที่ดินสาธารณประโยชน์
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ดังกล่าวได้โอนหรือถอนสภาพตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ค าพิพากษา หรือค าสั่งศาลใด ตั้งแต่
เมื่อใด เสร็จแล้วลงลายมือชื่อพร้อมชื่อตัวบรรจง ต าแหน่ง และวัน เดือน ปี ก ากับไว้ 

กรณีที่ยังมิได้มีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เมื่อปรากฏว่าการจัดท าทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้ส านักงานที่ดินจังหวัดรวบรวมข้อเท็จจริงและความเห็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอ าเภอ เพ่ือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นเพ่ือน าเสนอกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาสั่งการ หากกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้แก้ไขหรือจ าหน่ายรายการทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ 
ให้เจ้าพนักงานที่ดินแก้ไขรายการในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์หรือหมายเหตุไว้ตอนท้ายของทะเบียน
ว่า “ไม่มีที่ดินตามที่ระบุไว้ในทะเบียนเดิม” เสร็จแล้วลงลายมือชื่อพร้อมชื่อตัวบรรจง ต าแหน่ง และวัน เดือน 
ปี ก ากับไว้ 

เมื่อได้มีการแก้ไขหรือหมายเหตุในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสามเสร็จแล้ว ให้จัดส่งส าเนาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานตามข้อ ๑๐ แก้ไขหลักฐาน
ทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน 

  
หมวด ๕ 

กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
                        

  
ข้อ ๑๒  การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินตามข้อ ๕ เช่น ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง

ขอบเขต สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหา ให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินจังหวัดสาขาให้การสนับสนุนในการด าเนินการด้วย 

  
หมวด ๖ 
ค่ำใช้จ่ำย 

                        
  

ข้อ ๑๓  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงการตรวจสอบ
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง การด าเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท การรังวัดท าแผนที่การจัดท าทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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บทเฉพำะกำล 
                        

  
ข้อ ๑๔  บรรดาค าขอ และเรื่องราวใดซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างด าเนินการก่อน

ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไปได้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
  
  

ประกำศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ถำวร  เสนเนียม 

รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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พระรำชบัญญัติ 
ป่ำสงวนแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 
[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๒๘] 

                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

เป็นปีท่ี ๑๙ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ   
สภาร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๓) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที ่๓๘/หน้า ๒๖๓/๒๘ เมษายน ๒๕๐๗ 
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ป่า” หมายความว่า ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ 

เกาะ และท่ีชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย 
“ป่ าสงวนแห่ งชาติ” หมายความว่า ป่ าที่ ได้ ก าหนดให้ เป็ นป่ าสงวนแห่ งชาติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว และ

หมายความรวมตลอดถึง ราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะ    
ถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระท าโดยวิธีการอ่ืนใด 

“ของป่า” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนหรือมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า 
(๑) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้ 
(๒) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ดและพืชอ่ืน 
(๓) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ าผึ้ง ขี้ผึ้ง และ

มูลค้างคาว 
(๔) ดิน หิน กรวด ทราย แร่และน้ ามัน 
“สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า ช้าง ม้า ลา ล่อ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีเจ้าของ 
“ท าไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่

ในป่า หรือน าไม้ที่มีอยู่ในป่าออกจากป่าด้วยประการใด ๆ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวงและค่าบ ารุงป่าไม่เกินอัตรา
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 
กำรก ำหนดป่ำสงวนแห่งชำติ 

                   
  

มาตรา ๖ บรรดาป่าที่เป็นป่าสงวนอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า   
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 
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เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือรักษาสภาพป่า ไม้ ของป่า
หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่ก าหนดเป็น   
ป่าสงวนแห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

มาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ให้กระท าได้โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มี  
แผนที่แสดงแนวเขตท่ีเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

มาตรา ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนแสดงแนวเขต  
ป่าสงวนแห่งชาติไว้ตามสมควรเพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

มาตรา ๙ ให้ปิดประกาศส าเนากฎกระทรวงและแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ตามมาตรา ๖   
วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ไว้ ณ ที่ท าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท้องที่ที่ท าการก านันท้องที่ และที่เปิดเผยเห็น    
ได้ง่ายในหมู่บ้านท้องที่นั้น 

มาตรา ๑๐ เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้วให้มีกรรมการส าหรับป่าสงวน
แห่งชาตินั้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมที่ดินและกรรมการอื่น
อีกสองคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมให้การเป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
(๒) ด าเนินการสอบสวน และวินิจฉัยค าร้องตามมาตรา ๑๓ 
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนตามมาตรา 

๑๓ 
(๔) ตั้งอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 

มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ ากว่ากึ่งจ านวนของ
กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานแห่งที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานแห่งที่

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๒ บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ หรือได้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ ให้ยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับถ้าไม่ยื่นค าร้อง
ภายในก าหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น 

ค าร้องดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอท้องที่
ส่งต่อไปยังคณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาตินั้นโดยไม่ชักช้า 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
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มาตรา ๑๓ เมื่อคณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาติได้รับค าร้องตามมาตรา ๑๒ แล้ว ให้
สอบสวนตามค าร้องนั้น ถ้าปรากฏว่าผู้ร้องได้เสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดค่าทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร 

ถ้าผู้ร้องไม่พอใจในค่าทดแทนที่คณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาติก าหนด ผู้ร้องมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๓ ทวิ๒ ในกรณีที่ส่วนราชการและองค์การของรัฐมีความประสงค์จะใช้พ้ืนที่บางแห่ง
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติได้ และในบริเวณดังกล่าวมิให้น ามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือ
องค์การนั้น ๆ จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น 

การใช้พ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขตทับที่ดินซึ่ง
บุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้
ประโยชน์นั้นสิ้นสุดลง เมื่อพ้นก าหนดสามร้อยหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณ
ที่ทางราชการใช้ประโยชน์ 

การใช้พ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด โดย
อนุมัติรัฐมนตรี 

  
หมวด ๒ 

กำรควบคุมและรักษำป่ำสงวนแห่งชำติ 
                   

  
มาตรา ๑๔๓ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่

อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสีย
แก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่ 

(๑) ท าไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา ๑๕ เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามมาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๖ ทวิ หรือมาตรา ๑๖ ตรี กระท าการตามมาตรา ๑๗ ใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๑๘ หรือกระท าการ
ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ 

(๒) ท าไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

                                                           
๒ มาตรา ๑๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๓ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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มาตรา ๑๕ การท าไม้หรือการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กระท าได้เมื่อได้รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ 

การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๖๔ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าท าประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่     
ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

(๒) การเข้าท าประโยชน์เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี 
โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัติ
นี้ส าหรับแร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
อธิบดีก าหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๖ ทวิ๕ ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพเป็นป่าไร่ร้างเก่า หรือ
ทุ่งหญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือมีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่านั้น
ยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้ โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด โดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเสื่อมโทรม 

ถ้าทางราชการมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดเขตป่าเสื่อมโทรมท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ 

ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าบุคคลใดได้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตดังกล่าว 
อยู่แล้วจนถึงวันที่ประกาศก าหนดตามวรรคสอง 

(๑) เมื่อบุคคลดังกล่าวร้องขอ และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นว่าบุคคลนั้นยังมี   
ความจ าเป็นเพ่ือการครองชีพ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวท า
ประโยชน์และอยู่อาศัยต่อไปในที่ที่ได้ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยอยู่แล้วนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินยี่สิบไร่ต่อหนึ่ง
ครอบครัว และมีก าหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี  ทั้งนี้  โดยได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมส าหรับคราวแรก คราวต่อ ๆ ไปต้องเสียค่าธรรมเนียม 

(๒) บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นในที่ที่ตนเคยท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติเพ่ิมเติมจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยพิสูจน์ให้เห็นว่าตน
มีความสามารถ และมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะปลูกป่า หรือไม้ยืนต้นตามที่ขอเพ่ิมนั้นได้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบห้าไร่ต่อหนึ่งครอบครัว 

                                                           
๔ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๕ มาตรา ๑๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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และมีก าหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ 

การได้รับอนุญาตตามวรรคสาม มิให้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

ให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคสาม (๑) และ (๒) ได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงและค่าบ ารุง
ป่า ส าหรับไม้ที่ได้ปลูกข้ึนภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาต 

บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดี
ก าหนด และจะให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมิได้ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตละทิ้งไม่ท าประโยชน์หรือไม่อยู่อาศัยในที่ดินที่ได้รับอนุญาต
ติดต่อกันเกินระยะเวลาสองปี หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าท าประโยชน์ หรือไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีก าหนด ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจ     
เพิกถอนการอนุญาตนั้น 

มาตรา ๑๖ ตรี๖ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ทวิ ถึงแก่ความตาย ให้
บุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปได้ แต่ไม่เกิน     
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย 

ถ้าสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตและ   
ผู้ได้รับอนุญาตได้ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีก าหนดให้เป็นผู้สืบสิทธิและหน้าที่ ของตนประสงค์จะอยู่
อาศัยหรือท าประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไป ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย 

เมื่อได้ยื่นค าขออนุญาตตามวรรคสองแล้ว ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งอยู่อาศัยหรือท าประโยชน์
ต่อไปได้ตามท่ีอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต 

มาตรา ๑๗ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ อธิบดีมีอ านาจอนุญาตเป็น
หนังสือแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอ่ืนใดให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ตาม
ระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง
และค่าบ ารุงป่าก็ได้ 

มาตรา ๑๘๗ อธิบดีมีอ านาจออกระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การเข้าไป การผ่านหรือการใช้ทาง 
(๒) การน าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป 
 

                                                           
๖ มาตรา ๑๖ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๗ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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ระเบียบตามวรรคหนึ่ง จะใช้บังคับในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดให้ประกาศ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอ ที่ท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ท่ีป่าสงวนแห่งชาติแห่งนั้นตั้งอยู่ 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบ ารุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมี
อ านาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขต   
ป่าสงวนแห่งชาติได้ 

มาตรา ๒๐๘ ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ ให้
อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่ งบุคคลใดท าการบ ารุงป่าหรือปลูกสร้าง   
สวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรมได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาต แต่ใน
กรณีท่ีจะอนุญาตให้เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีอาจก าหนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ตามจ านวนที่เห็นสมควร
โดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตท าไม้หรือเก็บหาของป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๕        
ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันออก
ใบอนุญาต 

การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรา ๑๕ จะโอนกันได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

การโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้คนงาน     
ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีใบคู่มือส าหรับท าการตามท่ีได้รับอนุญาต ตามแบบ 
ระเบียบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๕ เมื่อได้ก าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติและรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                           
๘ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืนใดแก่
สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่ก าหนดให้ 

(๓) ยึด ท าลาย รื้อถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืนเมื่อผู้กระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (๒) ไม่ปรากฏ
ตัวผู้กระท าผิดหรือรู้ตัวผู้กระท าผิดแต่หาตัวไม่พบ 

ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว และได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการนั้น 
ให้ผู้กระท าผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออก       
ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร เพ่ือชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้น าความในมาตรา ๑๓๒๗ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม 

(๔) ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่
ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

มาตรา ๒๖ การจับกุม ปราบปรามผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๒๗ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของ
ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต
หรือหนังสืออนุญาต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจสั่งเป็นหนังสือให้พักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได้ มีก าหนดไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่ง 

ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนค าสั่งหรือ
เพ่ิมหรือลดระยะเวลาที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร แต่ในกรณีที่มีค าสั่งเพ่ิม
ระยะเวลาดังกล่าวนั้น จะเพ่ิมได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

มาตรา ๒๘ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือค าสั่งของ
อธิบดีตามมาตรา ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตแล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร
ก็ให้มีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตนั้นได้ 

มาตรา ๓๐ ในกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณประโยชน์ หรือเมื่อ
ปรากฏว่าได้มีการอนุญาตไปโดยมิชอบ รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตรายหนึ่งรายใดทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้ 

ในกรณีมิใช่เป็นความผิดของผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จ่ายค่าทดแทนด้วยจ านวนเงินอัน
เป็นธรรมแก่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น 
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หมวด ๓ 
บทก ำหนดโทษ 
                   

มาตรา ๓๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่
ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระท าเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ 

(๑) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือ 
(๒) ไม้อ่ืนเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้น หรือ

ท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือ 
(๓) ต้นน้ าล าธาร 
ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง

หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
ในกรณีที่มีค าพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้น

ได้ยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และ
บริวารของผู้กระท าผิด ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ด้วย 

มาตรา ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๓๓๑๐ ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซึ่งหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอ่ืนใดที่จัดให้มีขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๓๓ ทวิ๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา ๑๘ หรือขัดค าสั่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๕ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน    
ห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๓๔ ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จ าหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสีย ซึ่งไม้หรือ   
ของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่า เป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
เสมือนเป็นตัวการในการกระท าผิดนั้น 

มาตรา ๓๕ บรรดาไม้ ของป่า เครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลใช้หรือได้มาโดยการกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้นโดยไม่ค านึงว่า
เป็นของผู้กระท าผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือไม่ 

                                                           
๙ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๐ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๑ มาตรา ๓๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิ(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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บทเฉพำะกำล 
                   

มาตรา ๓๖ บรรดาป่าที่เป็นป่าคุ้มครองอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี
กฎกระทรวงออกตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๗ ซึ่งต้องออกภายในห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลกระท าการใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
และสงวนป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น 

มาตรา ๓๘ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับบรรดากฎกระทรวง 
ประกาศ ข้อก าหนด และระเบียบการต่าง ๆ ที่ได้ออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าและใช้อยู่
ในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
นี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงประกาศ ข้อก าหนดหรือระเบียบการต่าง ๆ ยกเลิกหรือมีความอย่างเดียวกัน 
หรือขัด หรือแย้งกัน หรือกล่าวไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 

 
ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 

จอมพล ถนอม กิตติขจร 
นำยกรัฐมนตรี 
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บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำภำคหลวงและค่ำบ ำรุงป่ำ 
                   

  
ค าขอ       ฉบับละ  ๑ บาท 
ใบอนุญาตท าไม้ หรือเก็บหาของป่า   ฉบับละ  ๒๐ บาท 
ใบคู่มือคนงาน ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของ 
ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต    ฉบับละ  ๕ บาท 
ใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ  ๕ บาท 
การโอนใบอนุญาต     ครั้งละ  ๑๐ บาท 
หนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าท าประโยชน์ 
หรืออยู่อาศัย      ไร่ละ  ๕๐๐ บาท 
ค่าภาคหลวงไม้      ลูกบาศก์เมตรละ ๔๐ บาท 
ค่าภาคหลวงของป่า     ลูกบาศก์เมตรละ ๔ บาท 
ในกรณีไม่อาจค านวณเป็นลูกบาศก์เมตร   ร้อยละสิบของราคาตลาด 
ค่าบ ารุงป่า สองเท่าค่าภาคหลวงไม้หรือค่าภาคหลวงของป่าที่ผู้รับอนุญาตจะต้องช าระ เนื่องจาก    

การท าไม้และเก็บหาของป่าจากป่าสงวนแห่งชาติ 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ        
ที่ส าคัญยิ่งของชาติ และรัฐบาลได้ก าหนดจุดหมายไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติว่า จะสงวนป่าไม้ไว้
เป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ ๕๐ แห่งเนื้อที่ประเทศไทย คือ เป็นเนื้อที่ป่าสงวนรวมประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๑๕๖ ล้านไร่ 

บัดนี้ ปรากฏว่าป่าไม้ที่สงวน คุ้มครองไว้แล้ว และที่ยังมิได้สงวนคุ้มครองได้ถูกบุกรุกและ    
ถูกท าลายไปเป็นจ านวนมาก แม้ป่าไม้ในบริเวณต้นน้ าล าธารก็ถูกแผ้วถางเผาท าลายไปเป็นอันมาก ซึ่งอาจเป็น
เหตุให้เกิดความแห้งแล้ง พ้ืนดินพังทลาย ล าน้ าตื้นเขิน หรือเกิดอุทกภัยอันเป็นผลเสียหายแก่การเกษตรและ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าที่ใช้บังคับอยู่        
มีวิธีการไม่รัดกุมเหมาะสมต้องเสียเวลาด าเนินการเป็นเวลานาน จึงจะประกาศก าหนดเป็นป่าสงวนหรือเป็นป่า
คุ้มครองได้ เป็นเหตุให้บุคคลบางจ าพวกฉวยโอกาสท าลายป่าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนั้นได้ก าหนดโทษ
ผู้ฝ่าฝืนไว้ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย ผู้กระท าผิดไม่เข็ดหลาบเป็นช่องทางให้มีการบุกรุกท าลายป่ามากข้ึน รัฐบาล
จึงเห็นเป็นการจ าเป็นอันรีบด่วนที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงกฎหมายเรื่องนี้เสียใหม่ เพื่อให้สามารถด าเนินการ
คุ้มครองป้องกัน เพ่ือรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของชาติ และเพ่ือมิให้อาชีพเกษตรกรรมของ
ประชาชนส่วนใหญ่และเศรษฐกิจของประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผลของการท าลายป่า 

พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนด
โทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษให้
สูงขึ้นและโดยที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้สูงขึ้นด้วยสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
อัตราโทษให้สอดคล้องกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘๑๓ 

มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนการอนุญาตที่บุคคลใดได้รับก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือราษฎรที่
มีความจ าเป็นในการครองชีพสามารถเข้าท ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือดร้อนและโดยมีที่อยู่เป็น
หลักแหล่งจึงได้แก้ไขกฎหมายให้ทางราชการมีอ านาจอนุญาตให้บุคคลเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต    
ป่าสงวนแห่งชาติได้เป็นคราว ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยก าหนดว่าในระยะสั้นอันเป็นการช่วยเหลือ
ชั่วคราวตามความจ าเป็น อนุญาตได้คราวละไม่เกินห้าปี นอกจากนั้นได้แก้ไขบทบัญญัติอ่ืน ๆ ที่ยังไม่เหมาะสม
กับสภาพความเป็นจริงและสะดวกแก่การปฏิบัติราชการ เช่น อนุญาตให้ทางราชการและองค์การของรัฐใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราวได้โดยคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที ่๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔/๒๘ เมษายน ๒๕๒๒ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๒๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๑ กันยายน ๒๕๒๘ 
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*พระรำชกฤษฎีกำโอนกรมป่ ำไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไ ป เป็นกรมป่ำไม้  กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่และกิจกำรของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง กรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖๑๔ 

มาตรา ๑๐  โดยผลของบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๓๐ วรรค ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมาย ดังนี้ 

(๖) ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยผลของพระราช
กฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขค าว่า “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช” เป็น “กรมป่าไม้” และค าว่า “อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” เป็น “อธิบดีกรม 
ป่าไม ้
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้กรมป่าไม้เป็นส่วน

ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นส่วน

ราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาการบริหาร ทั้งในด้านนโยบาย 

วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็นเหตุให้ระบบการบริหารงานและการบังคับใช้กฎหมาย

ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการตาม

กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ พร้อมทั้งบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง 

ต าแหน่งและอัตราก าลัง ไปเป็นกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมควรที่จะ

ได้ปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งโอน

อ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

อ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์

ป่าและพันธุ์พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแก้ไข

การใช้อ านาจของรัฐมนตรีและการใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สอดคล้องกับการด าเนินการ

ดังกล่าวด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

                                                           
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๓ ก/หน้า ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 
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ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ 
ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

                   
  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ านาจหน้าที่และ
กิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
๑.๑ กระทรวงมหาดไทย 
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) ปลัดจังหวัด 
(๓) ปลัดอ าเภอ 
(๔) นายกเทศมนตรี 
(๕) รองนายกเทศมนตรี 
(๖) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๗) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๙) ก านัน 
(๑๐) ผู้ใหญ่บ้าน 
๑.๒ กระทรวงกลาโหม 
๑.๒.๑ ข้าราชการทหารในสังกัด ส านักผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
(๑) รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
(๒) ผู้ช่วยเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
(๓) ผู้อ านวยการกองยุทธการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
(๔) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
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(๕) หัวหน้ากองผลิตปศุสัตว์ ศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๑.๒.๒ ข้าราชการทหารในสังกัด กองทัพบก 
(๑) แม่ทัพภาค ทุกภาค 
(๒) รองแม่ทัพภาค ทุกภาค 
(๓) ผู้บัญชาการกองพล ทุกกองพล 
(๔) รองผู้บัญชาการกองพล ทุกกองพล 
(๕) ผู้บังคับการกรม ทุกกรม 
(๖) รองผู้บังคับการกรม ทุกกรม 
(๗) ผู้บังคับกองพัน ทุกกองพัน 
(๘) รองผู้บังคับกองพัน ทุกกองพัน 
(๙) ผู้บังคับกองร้อย ทุกกองร้อย 
(๑๐) ผู้บังคับหมวด ทุกหมวด 
๑.๒.๓ ข้าราชการทหารในสังกัด กองทัพเรือ 
(๑) ผู้บังคับการเรือ 
(๒) ผู้ควบคุมเรือ 
(๓) ผู้บังคับหน่วยทหารเรือตามท่ีกองทัพเรือจะก าหนด 
๑.๓ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๑) เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกต าแหน่ง 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีอ านาจหน้าที่ใน

การป้องกัน จับกุม ปราบปรามผู้กระท าผิด และยึดของกลางตามกฎหมายดังกล่าวภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๒๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  
  

ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สุวิทย์  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิง่แวดล้อม 
 

 

                                                           
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๓๙ง/๑๐/๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
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พระรำชบัญญัติ 

ป่ำไม้ 
พุทธศักรำช ๒๔๘๔ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๗ ) พ.ศ. ๒๕๒๕] 
                   

ในพระปรมำภิไธยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล 
คณะผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ 

(ตำมประกำศประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
ลงวันที่ ๔ สิงหำคม พุทธศักรำช ๒๔๘๐) 

อำทิตย์ทิพอำภำ 
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน 

ตรำไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลำคม พุทธศักรำช ๒๔๘๔ 
เป็นปีท่ี ๘ ในรัชกำลปัจจุบัน 

  
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้เหมาะสมแก่

กาลสมัยยิ่งขึ้น 

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ         
สภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔” 
  
มาตรา ๒๑ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศพระบรมราชโองการว่าด้วยภาษีไม้ขอนสักและไม้กระยาเลยลงวันอาทิตย์ เดือนสี่ 

แรมแปดค่ า ปีจอ ฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘/-/หน้า ๑๔๑๗/๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๔ 
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(๒) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซื้อขายไม้ขอนสัก ลงวันพุธ เดือนเก้า ขึ้นค่ าหนึ่ง ปีวอก 
ฉศก จุลศักราช ๑๒๔๖ 

(๓) ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไม้ขอนสัก ลงวันอาทิตย์ เดือนเจ็ด ขึ้นค่ าหนึ่ง ปีกุน  
นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙ 

(๔) ประกาศพระบรมราชโองการเพ่ิมเติมเรื่องไม้ขอนสัก ลงวันจันทร์ เดือนสิบเอ็ด          
แรมค่ าหนึ่ง ปีกุน นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙ 

(๕) พระราชบัญญัติไม้ซุงและไม้ท่อนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ. ๑๑๕ 
(๖) พระราชบัญญัติประกาศการรักษาป่าไม้ ร.ศ. ๑๑๖ 
(๗) พระราชบัญญัติรักษาต้นไม้สัก ร.ศ. ๑๑๖ 
(๘) พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบตีตราไม้ ร.ศ. ๑๑๗ 
(๙) พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบชักลากไม้สักท่ียังมิได้เสียค่าตอ และภาษี ร.ศ. ๑๘ 
(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยไม้ไหลลอย ร.ศ.๑๑๙ 
(๑๑) กฎข้อบังคับอนุญาตไม้สักใช้ในการปลูกสร้างที่ท าราชการและการสาธารณประโยชน์  

ร.ศ. ๑๑๙ 
(๑๒) พระราชบัญญัติรักษาป่า พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
(๑๓) กฎข้อบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาป่า พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
(๑๔) กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช ๒๔๖๔ 
(๑๕) กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเจาะเผาต้นตะเคียนท าชัน ในมณฑล

ปัตตานี พุทธศักราช ๒๔๖๕ 
(๑๖) กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเจาะเผาท าน้ ามันยาง พุทธศักราช 

๒๔๖๕ 
(๑๗) พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช ๒๔๗๐ เฉพาะ

มาตรา ๔ (ก) และ (ข) 
(๑๘) พระราชบัญญัติรักษาป่า (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๑๙) พระราชบัญญัติควบคุมการท ายางสน พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๒๐) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว 
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน 
(๒)๒ “ไม”้ หมายความว่า ไม้สักและไม้อ่ืนทุกชนิดที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถึงไม้ที่

น าเข้ามาในราชอาณาจักร ไม้ไผ่ทุกชนิด ปาล์ม หวาย ตลอดจนราก ปุ่ม ตอ เศษ ปลาย และกิ่ งของสิ่งนั้น ๆ   
ไม่ว่าจะถูกตัด ทอน เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระท าโดยประการอื่นใด 

                                                           
๒ มาตรา ๔ (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปา่ไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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(๓)๓ “แปรรูป” หมายความว่า การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ไม้ดังนี้ คือ 
ก. เลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระท าด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจาก

เดิม นอกจากการลอกเปลือกหรือตบแต่งอันจ าเป็นแก่การชักลาก 
ข. เผา อบ บด หรือกระท าด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิม เพื่อ

ถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยได้จากไม้นั้น 
(๔)๔ “ไม้แปรรูป” หมายความว่า ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว และหมายความรวมถึงไม้ที่อยู่ในสภาพ

พรางว่าเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรืออยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างอันไม่ชอบด้วยลักษณะสิ่งปลูกสร้างทั่ว ๆ ไปหรือที่
ผิดปกติวิสัย หรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ที่ไม่ชอบด้วยลักษณะของเครื่องใช้ที่ใช้เป็นปกติในท้องที่นั้นหรือที่
ผิดปกติวิสัย 

ไม้ที่อยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่อยู่ในสภาพ
เช่นนั้น รวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ในสภาพดังกล่าวและผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่าได้เคยมีสภาพเช่นนั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีส าหรับไม้อ่ืนที่มิใช่ไม้สัก และห้าปีส าหรับไม้สัก มิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป 

(๕)๕ “ท าไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า 
หรือน าไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระท าดังกล่าว กับไม้สักหรือไม้ยางที่ขึ้นอยู่
ในที่ดินที่มิใช่ป่า หรือการน าไม้สักหรือไม้ยางออกจากที่ดินที่ไม้นั้น ๆ ขึ้นอยู่ด้วย 

(๖) “ไม้ไหลลอย” หมายความว่า ไม้ต้น ไม้ซุง ไม้ท่อน ไม้เสา ไม้เข็ม ไม้หลัก ไม้เหลี่ยม       
ไม้กระดาน ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม ที่ได้ไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม 

(๗)๖ “ของป่า” หมายความว่า บรรดาของที่เกิดหรือมีข้ึนในป่าตามธรรมชาติ คือ 
ก. ไม้ รวมทั้งส่วนต่าง ๆ ของไม้ ถ่านไม้ น้ ามันไม้ ยางไม้ ตลอดจนสิ่ง อ่ืน ๆ ที่เกิด   

จากไม ้
ข. พืชต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกิดจากพืชนั้น 
ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้ าผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว 
ง. หินที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
และหมายความรวมถึงถ่านไม้ที่บุคคลท าขึ้นด้วย 

(๘) “ไม้ฟืน” หมายความว่า บรรดาไม้ที่มีลักษณะและคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิง
ยิ่งกว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

(๙) “ชักลาก” หมายความว่า การน าไม้หรือของป่าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยก าลัง
แรงงาน 

(๑๐) “น าเคลื่อนที่” หมายความว่า ชักลาก หรือท าให้ไม้หรือของป่าเคลื่อนจากที่ไปด้วย
ประการใด ๆ 

                                                           
๓ มาตรา ๔ (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปา่ไม้ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
๔ มาตรา ๔ (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๕ มาตรา ๔ (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปา่ไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖ มาตรา ๔ (๗) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปา่ไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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(๑๑)๗ “ขนาดจ ากัด” หมายความว่า ขนาดของต้นไม้ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
(๑๒) “ค่าภาคหลวง” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ท าไม้หรือเก็บหาของป่าจะต้อง

เสียตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๓) “โรงงานแปรรูปไม้” หมายความว่า โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ท าการ   

แปรรูปไม้ รวมถึงบริเวณโรงงานหรือสถานที่นั้น ๆ ด้วย 
(๑๔) “โรงค้าไม้แปรรูป” หมายความว่า สถานที่ที่ค้าไม้แปรรูป หรือที่มีไม้แปรรูปไว้เพ่ือ

การค้า รวมถึงบริเวณสถานที่นั้น ๆ ด้วย 
(๑๕) “ตราประทับไม้” หมายความว่า วัตถุใดอันประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือให้เกิดเป็นรูปรอย หรือ

เครื่องหมายใด ๆ นอกจากรูปรอยที่เป็นตัวเลข ไว้ที่ไม้ซึ่งอยู่ภายใต้ความควบคุมแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๖) “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานป่าไม้ พนักงานป่าไม้หรือผู้ซึ่ง

รัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้มีหน้าที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๗) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีซึ่งก าหนดขึ้นตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ให้คัดส าเนาประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอ าเภอและท่ีท าการก านัน หรือที่สาธารณสถานในท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้อง 

  
หมวด ๑ 

กำรท ำไม้และเก็บหำของป่ำ 
                   

  
ส่วนที่ ๑ 

กำรก ำหนดไม้หวงห้ำม ค่ำภำคหลวงและขนำดจ ำกัด 
                   

  
มาตรา ๖ ไม้หวงห้ามมีสองประเภท คือ 
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา ได้แก่ไม้ซึ่งการท าไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวนซึ่งไม่อนุญาตให้ท าไม้ เว้นแต่

รัฐมนตรีจะได้อนุญาตในกรณีพิเศษ 

มาตรา ๗๘ ไม้สักและไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท 
ก. ไม้ชนิดอื่นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

                                                           
๗ มาตรา ๔ (๑๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๘ มาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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การเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนชนิดไม้ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดไว้แล้วก็ดี หรือจะก าหนดไม้ชนิดใดเป็นไม้หวงห้ามประเภทใดขึ้นในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มี     
พระราชกฤษฎีกาก าหนดตามความในมาตราก่อนแล้วนั้นก็ดี ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาซ่ึงตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นก าหนด
เก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘๙ (ยกเลิก) 

มาตรา ๙๑๐ รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดอัตราค่าภาคหลวงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับไม้หวงห้ามประเภท ก. เฉพาะไม้สัก หรือไม้หวงห้ามประเภท ข.ให้ก าหนด      
ตามชนิด ขนาด และปริมาตรของไม้ ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสองร้อยบาท 

(๒) ส าหรับไม้หวงห้ามอ่ืน ให้ก าหนดตามชนิดและปริมาตรของไม้ ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ
แปดสิบบาท 

(๓) ส าหรับไม้หวงห้ามที่ท าเป็นไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน ให้ก าหนดได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ  
ห้าบาท ถ้าได้เผาเป็นถ่านแล้ว อัตราค่าภาคหลวงให้เป็นสองเท่าของอัตราค่าภาคหลวงของไม้หวงห้ามที่ท าเป็น
ไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน 

(๔) ส าหรับไม้หวงห้ามหรือถ่านที่เผาจากไม้หวงห้ามที่นิยมซื้อขายกันตามมาตรฐานอ่ืน
นอกจากเป็นลูกบาศก์เมตร จะก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแตกต่างจากที่บัญญัติไว้ใน (๑) (๒) หรือ (๓) ก็ได้     
แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร โดยเฉลี่ยจากราคาของไม้หวงห้ามหรือของถ่านที่เผา
จากไม้หวงห้าม แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๙ ทวิ๑๑ ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะลดหรือยกเว้นค่าภาคหลวงให้
บุคคลซึ่งประสบภัยพิบัติสาธารณะตามความจ าเป็นเฉพาะรายก็ได้ 

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดขนาดจ ากัดไม้หวงห้ามโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 

 

 

 
  

                                                           
๙ มาตรา ๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๐ มาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๑ มาตรา ๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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ส่วนที่ ๒ 
กำรท ำไม้หวงห้ำม 
                   

  
มาตรา ๑๑๑๒ ผู้ใดท าไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือท าอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่      

ไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และ
ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต 

การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว จะอนุญาตให้ผูกขาดโดย
ให้ผู้ได้รับอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจ านวนที่รัฐมนตรีก าหนดก็ได้ 

การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานส าหรับการท าไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ให้กระท าได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดาร หรือเฉพาะการท าไม้ชนิดที่มีค่าหรือ  
หายาก 

การพิจารณาค าขออนุญาตผูกขาดหรือสัมปทานตามความในวรรคก่อนให้กระท าโดย
คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

มาตรา ๑๑ ทวิ๑๓ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ หรือผู้รับสัมปทานประสงค์จะน า
เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิได้เป็นเจ้าของเข้า ไปในเขตป่าที่
ได้รับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานดังกล่าวต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ตามแบบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

บรรดาทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคหนึ่งที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานน าเข้าไปในเขตป่าที่
ได้รับอนุญาต หรือในเขตสัมปทาน โดยมิได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามวรรคหนึ่งให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่า ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทาน 

มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตท าไม้ที่ไม่มีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับไว้ 
เว้นแต่จะได้มีข้อความระบุอนุญาตไว้ในใบอนุญาต 

มาตรา ๑๓๑๔ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตท าไม้ที่มีขนาดต่ ากว่าขนาดจ ากัด แต่ถ้ามีเหตุภัยพิบัติ
สาธารณะ หรือมีเหตุจ าเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผู้รับอนุญาต
เฉพาะราย ท าไม้ที่มีขนาดต่ ากว่าขนาดจ ากัดเป็นการชั่วคราวก็ได้ 

การท าไม้ที่มีขนาดต่ ากว่าขนาดจ ากัดตามที่รัฐมนตรีอนุญาตให้ท าได้ ตามความในวรรคหนึ่ง 
ผู้รับอนุญาตจะท าไม้ได้ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราอนุญาตไว้ที่ไม้นั้น ๆ แล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี
ที่ไม่สามารถประทับตราได้  

                                                           
๑๒ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
๑๓ มาตรา ๑๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๔ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



- ๕๙๓ - 
 

มาตรา ๑๔๑๕ ผู้รับอนุญาตท าไม้ต้องเสียค่าภาคหลวงตามท่ีก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องช าระค่าภาคหลวงล่วงหน้า ต้นหรือท่อนละสองบาท เมื่อรับใบอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ เว้นแต่ในท้องที่ใดที่คณะกรมการจังหวัดได้ประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรีให้งดเว้นไม่ต้องเรียก
เก็บเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้าหรือให้ลดอัตราค่าภาคหลวงล่วงหน้าลงจากอัตราที่ก าหนดนี้ ก็ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรมการจังหวัดนั้น ๆ 

การท าไม้สัก ผู้รับอนุญาตจะต้องช าระค่าภาคหลวงล่วงหน้า ตามอัตราที่คณะกรมการจังหวัด
ได้ประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรี หรือตามอัตราที่รัฐมนตรีก าหนดเป็นราย ๆ ไป 

การท าไม้ฟืน หรือท าไม้เผาถ่าน ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงล่วงหน้า 
(๒) ต้องช าระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ได้แจ้งจ านวนค่าภาคหลวงให้ทราบ 
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ช าระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ไม้ 

ไม้ฟืน ไม้เผาถ่านหรือถ่านนั้นตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ผู้รับอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้ผัดผ่อนการช าระ
ค่าภาคหลวงต่อไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ได้ช าระเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้าไว้ และได้ท าไม้
ออกมาแล้วภายในก าหนดอายุใบอนุญาต ก็ให้ไม้ส่วนที่เกินจ านวนจากที่ช าระค่ าภาคหลวงล่วงหน้าไว้แล้วตก
เป็นของแผ่นดิน 

มาตรา ๑๔ ทวิ๑๖ บทบัญญัติมาตรา ๑๔ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตท าไม้สักท่ีขึ้นอยู่ในที่ดิน
ที่มีโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินเพ่ือใช้สอยส่วนตัว และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตท าไม้ยางที่ขึ้นอยู่
ในที่ดินที่มี น.ส. ๓ หรือโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือใช้สอยส่วนตัว 

มาตรา ๑๕๑๗ การช าระค่าภาคหลวงส าหรับไม้หวงห้ามชนิดใด ถ้าผู้รับอนุญาตขอช าระในเมื่อ 
ไม้นั้นได้แปรรูปแล้ว ต้องช าระตามปริมาตรของไม้แปรรูปในอัตราสองเท่าค่าภาคหลวงที่ก าหนดไว้ส าหรับ      
ไม้ชนิดนั้น ๆ 

มาตรา ๑๖ ค่าภาคหลวงล่วงหน้าทั้งสิ้นที่ช าระไว้แล้วตามความในมาตรา ๑๔ (๑) นั้น        
ให้น ามาหักกลบลบกันกับค่าภาคหลวงไม้ที่ท าออก ยังขาดเท่าใดให้เรียกเก็บจนครบ ถ้าผู้รับอนุญาตท าไม้
ออกมาไม่ครบจ านวนตามใบอนุญาตโดยมิใช่เพราะเหตุสุดวิสัย ซึ่งค านวณค่าภาคหลวงแล้วยังไม่ถึงจ านวนเงิน
ค่าภาคหลวงล่วงหน้าที่ได้ช าระไว้แล้ว ค่าภาคหลวงล่วงหน้าส่วนที่เกินให้ตกเป็นของรัฐบาล 

ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ได้ท าไม้ออกมาเลยตามใบอนุญาตโดยมิใช่เพราะเหตุสุดวิสัยหรือกระท าผิด
จนถูกเพิกถอนใบอนุญาต ค่าภาคหลวงล่วงหน้าทั้งสิ้น ให้ตกเป็นของรัฐบาล 

มาตรา ๑๗ บทบัญญัติในส่วนนี้ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระท าไปเพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงป่า การค้นคว้าหรือการทดลอง

ในทางวิชาการ 
                                                           
๑๕ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม ้(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
๑๖ มาตรา ๑๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๗ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
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(๒) ผู้เก็บหาเศษไม้ปลายไม้ตายแห้งที่ล้มขอนนอนไพร อันมีลักษณะเป็นไม้ฟืน ซึ่งมิใช่ไม้สัก
หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ไปส าหรับใช้สอยในบ้านเรือนแห่งตนหรือประกอบกิจของตน 

มาตรา ๑๘๑๘ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจ าเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็น
กรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผู้ใดเฉพาะรายท าไม้หวงห้ามแตกต่างจากข้อก าหนดในกฎกระทรวง หรือ
ข้อก าหนดในการอนุญาตเป็นการชั่วคราวก็ได้ 

  
ส่วนที ่๓ 

กำรยกเว้นค่ำภำคหลวง๑๙ 
                   

  
มาตรา ๑๙ (ยกเลิก) 

มาตรา ๒๐ (ยกเลิก) 

มาตรา ๒๑ (ยกเลิก) 

มาตรา ๒๒ (ยกเลิก) 

มาตรา ๒๓ (ยกเลิก) 

มาตรา ๒๔ (ยกเลิก) 

ส่วนที่ ๔ 
ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ำม๒๐ 

                   

มาตรา ๒๕ ผู้ใดน าไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
รัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่น าไปเพ่ือใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ท าไม้นั้น 

การน าไม้เข้าเขตด่านป่าไม้หลายด่าน ให้เสียค่าธรรมเนียมเพียงด่านแรกด่านเดียว 

มาตรา ๒๖ รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตาม
มาตรา ๒๕ ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสี่สิบบาท แต่ถ้าเป็นไม้ที่นิยมซื้อขายกันตามมาตรฐานอ่ืน นอกจากเป็น
ลูกบาศก์เมตร จะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับไม้นั้นแตกต่างจากที่บัญญัติไว้นี้ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ
สิบของราคาตลาดในท้องที่ โดยเฉลี่ยจากราคาของไม้นั้น 

 

                                                           
๑๘ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๙ ส่วนที ่๓ การยกเว้นค่าภาคหลวง มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๐ ส่วนที ่๔ ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม มาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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ส่วนที่ ๕ 
ของป่ำหวงห้ำม 
                   

  
มาตรา ๒๗ ของป่าอย่างใดในท้องที่ใดจะให้เป็นของป่าหวงห้าม ให้ก าหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา 

มาตรา ๒๘ การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนของป่าหวงห้ามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดไว้แล้วก็ดี 
หรือจะก าหนดของป่าอย่างใดให้เป็นของป่าหวงห้ามขึ้นในท้องที่ใด นอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดตามความในมาตราก่อนแล้วนั้นก็ดี ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน      
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๙๒๑ ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือท าอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ของป่าหวง
ห้ามในป่า ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเสียค่าภาคหลวง กับทั้งต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด
ในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต 

การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว จะอนุญาตให้ผูกขาดโดย
ให้ผู้รับอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจ านวนที่รัฐมนตรีก าหนดก็ได้ 

การอนุญาตโดยวิธีผูกขาด ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีที่ของป่าหวงห้ามเป็นของมีค่าหรือ    
หายากหรือเฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดาร หรือมีความจ าเป็นในวิธีการเก็บหาอันจ าต้องให้อนุญาตโดย
วิธีผูกขาด 

มาตรา ๒๙ ทวิ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การน าของป่าหวงห้ามเคลื่อนที่โดยมีใบเบิกทางของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก ากับไปด้วย 

มาตรา ๓๐๒๓ รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดอัตราค่าภาคหลวงไม่
เกินร้อยละสิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร โดยเฉลี่ยจากราคาของของป่าหวงห้ามนั้น 

มาตรา ๓๑ ในท้องที่ใดที่ได้ก าหนดรวงผึ้งเป็นของป่าหวงห้าม ห้ามมิให้ผู้ใดแม้จะเป็นผู้รับ
อนุญาตหรือผู้รับสัมปทานเก็บหาของป่าก็ตาม ตัดหรือโค่นต้นยวนผึ้งหรือต้นไม้ที่ผึ้งจับท ารังอยู่หรือท าอันตราย
ด้วยประการใดแก่ต้นไม้ที่กล่าวแล้วโดยไม่จ าเป็นแก่การเก็บหารวงผึ้ง 

                                                           
๒๑ มาตรา ๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
๒๒ มาตรา ๒๙ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๑๖ ลงวันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๒๓ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



- ๕๙๖ - 
 

มาตรา ๓๒ บทบัญญัติในส่วนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระท าไปเพ่ือ
ประโยชน์ในการบ ารุงป่า การค้นคว้า หรือการทดลองในทางวิชาการ 

มาตรา ๓๓๒๔ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจ าเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็น
กรณีพิเศษ รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผู้ใดเฉพาะรายเก็บหาของป่าหวงห้าม แตกต่างจากข้อก าหนดในกฎกระทรวง 
หรือข้อก าหนดในการอนุญาตเป็นการชั่วคราวก็ได้ 

  
หมวด ๒ 

ตรำประทับไม้ 
                   

  
มาตรา ๓๔ ตราประทับไม้ของรัฐบาลที่ใช้ประทับเพ่ือความหมายใด จะให้มีลักษณะอย่างใด

ให้รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๕๒๕ ตราประทับไม้ของเอกชน จะใช้ประทับไม้ได้ต่อเมื่อเจ้าของตราได้น าจด
ทะเบียนและได้รับอนุญาตแล้ว 

เมื่อใบอนุญาตสิ้นสุดลงด้วยประการใด ๆ เจ้าของตราหรือผู้ครอบครองต้องน าตรานั้นไป
ท าลายต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันใบอนุญาตสิ้นสุด เว้นแต่กรณีที่ผู้รับ
อนุญาตตาย และทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะใช้ตรานั้นต่อไปอีกก็ให้ยื่นค าขออนุญาตใช้ตรานั้น และ
ขอแก้ทะเบียนก่อนก าหนดเวลาที่กล่าวแล้วได้สิ้นสุดลง 

การจดทะเบียน การรับอนุญาต พร้อมทั้งเงื่อนไขในการใช้ตราและค่าธรรมเนียมในการนั้น ๆ 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๖ ตราประทับไม้ของเอกชน ถ้าหากสูญหายไปโดยเหตุใด เจ้าของตราประทับไม้นั้น
ต้องแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือภายในก าหนดเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันรู้ถึงการสูญหายนั้น 

มาตรา ๓๗ ในกรณีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในหมวดนี้ ถ้าไม้ใดมีรอยตราประทับไม้ของเอกชน
ปรากฏอยู่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เจ้าของตรานั้นเป็นผู้กระท าการฝ่าฝืน 

  
 
 
 
 
 

                                                           
๒๔ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๕ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
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หมวด ๓ 
ไม้และของป่ำระหว่ำงเคลื่อนที่ 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 
กำรน ำเคลื่อนที่ 
                   

  
มาตรา ๓๘๒๖ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีการน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ต่อไป

ภายหลังที ่
(๑) น าไม้หรือของป่าที่ได้รับใบอนุญาตให้ท าหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ไปถึงสถานที่ท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตแล้ว 
(๒) น าไม้ที่ท าโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว 
(๓) น าไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่

น าเขา้มาแล้ว 
(๔) น าไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ไปจากที่ท่ีไม้หรือของป่านั้นอยู่ 

มาตรา ๓๙ ผู้ใดน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ก ากับไป
ด้วยตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๙ ทวิ๒๗ ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป อาจ
ออกหนังสือก ากับไม้แปรรูปเพ่ือให้บุคคลใดน าไม้แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนไปยัง
สถานที่อีกแห่งหนึ่งได้ เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งอนุญาตให้กระท าเช่นนั้นได้ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมป่าไม้
ก าหนด หนังสือก ากับไม้แปรรูปให้ใช้แบบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนดและให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบเบิกทางของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๙ 

มาตรา ๓๙ ตรี๒๘ ผู้ใดน าไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็น
เครื่องใช้ และพ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่าห้าปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ซึ่ง
เป็นที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นที่ประกอบเครื่องใช้นั้น ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
ระเบียบดังกล่าวจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้ 

                                                           
๒๖ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๗ มาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๒๘ มาตรา ๓๙ ตรี เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๑๖ ลงวันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
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มาตรา ๔๐๒๙ ผู้ใดน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจ าด่านป่าไม้นั้นโดยแสดงใบเบิกทางก ากับไม้หรือของป่า หรือหนังสือก ากับไม้แปรรูปที่น ามานั้น แล้วแต่
กรณี ภายในก าหนดห้าวันนับแต่วันที่เข้าเขตด่าน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไดตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือ
ให้ผ่านด่านได้แล้ว จึงให้น าไม้หรือของป่านั้นไปได้ 

การอนุญาตนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมิชักช้า 

มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้ผู้ใดน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่     
พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ 

มาตรา ๔๒ บทบัญญัติแห่งสองมาตราก่อน มิให้ใช้บังคับในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีข้อก าหนดอย่างอ่ืนในสัมปทาน ใบอนุญาตหรือใบเบิกทาง 
(๒) เมื่อทบวงการเมืองใด ได้ตกลงกับกรมป่าไม้ไว้เป็นอย่างอ่ืน 
(๓) เมื่อเป็นการกระท าของผู้ได้รับอนุญาตท าการเก็บไม้ไหลลอยได้เก็บไว้เพ่ือส่งไปยัง

พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีตรวจรับและรักษาไม้ไหลลอยตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
  

ส่วนที่ ๒ 
กำรควบคุมไม้ในล ำน้ ำ 

                   
  

มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดเขตควบคุมไม้ในล าน้ าโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ภายในเขตที่รัฐมนตรีก าหนดตามความในวรรคก่อน ห้ามมิให้ผู้ที่มิใช่เจ้าของไม้หรือได้รับ
อ านาจจากเจ้าของไม้เก็บไม้ไหลลอย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๔๔ ผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอย ต้องท าการเก็บและรักษาไม้ตามข้อก าหนดใน
กฎกระทรวง 

เมื่อผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยได้แล้ว ให้มอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิชักช้า 

มาตรา ๔๕ ทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม เมื่อมีไม้ไหลลอยมาตกอยู่ใน      
ความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศโฆษณาให้เจ้ าของเรียกเอาภายในเวลา
ก าหนด แต่มิให้ก าหนดน้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศ 

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้คืนไม้ไหลลอยให้แก่ผู้ที่อ้างสิทธิในไม้นั้น เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่พอใจในหลักฐานที่ผู้นั้นน ามาแสดง ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเป็นอย่างอ่ืนและผู้อ้างสิท ธิไม่พอใจใน
ค าสั่ง ผู้นั้นต้องไปร้องต่อศาลภายในก าหนดเวลาสามสิบวัน นับแต่วันทราบค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่         
ถ้าไม่ร้องภายในก าหนดผู้นั้นหมดสิทธิว่ากล่าวต่อไป 

                                                           
๒๙ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



- ๕๙๙ - 
 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลมิได้สั่งแสดงว่าผู้ใดมีกรรมสิทธิ์ในไม้นั้น ให้ไม้ตกเป็นของ
แผ่นดิน 

มาตรา ๔๖ ผู้มีสิทธิได้รับไม้คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องช าระค่ารางวัลแก่ผู้รับอนุญาต    
เก็บไม้ไหลลอยและค่าธรรมเนียมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีไม่มีผู้มีสิทธิได้รับไม้คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายรางวัลให้แก่
ผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยโดยอัตราเดียวกัน 

  
หมวด ๔ 

กำรควบคุมกำรแปรรูปไม้ 
                   

  
มาตรา ๔๗ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดท้องที่ใดให้เป็นเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ประกาศนั้นให้ใช้บังคับได้เม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 

มาตรา ๔๘๓๐ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้    
ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สักแปรรูปไม่ว่าจ านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอ่ืนเป็นจ านวนเกิน 
๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต 

เพ่ือประโยชน์แห่งความในวรรคหนึ่ง ไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่จมอยู่ในแม่น้ าล าคลอง ในรัศมี      
ห้าสิบเมตรของบริเวณที่ท าการแปรรูปไม้ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ให้สันนิษฐานว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความ
ครอบครองของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้น 

ความในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระท าแก่ไม้ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย 

มาตรา ๔๙๓๑ ผู้ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลต้อง 
(๑) เป็นเจ้าของ และ 
(๒) ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ 
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งออกตามความ

ในหมวดนี้  หรือใบอนุญาตท าไม้  ใบอนุญาตผูกขาดท าไม้  หรือสัมป ทานท าไม้  ซึ่ งออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีผู้ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้เป็นนิติบุคคล หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการ
ผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) (๓) หรือ (๔) 
                                                           
๓๐ มาตรา ๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๑ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๑๖ ลงวนัที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 



- ๖๐๐ - 
 

มาตรา ๔๙ ทวิ๓๒ ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ต้องรับผิดชอบในการด า เนินกิจการ
เกี่ยวกับแปรรูปไม้ตามที่ตนได้รับอนุญาต 

มาตรา ๕๐๓๓ บทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๘ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การกระท าเพียงเลื่อย ตัด ลิด ขุด หรือถากซ้อมไม้ เพ่ือท าเป็นซุงท่อน ไม้เหลี่ยมโกลน 

มาดเรือโกลน เสาถาก หรือหมอนรถ หรือเพ่ือท าไม้ฟืน หรือท าไม้เผาถ่าน หรือเลื่อยผ่าเพียงเพ่ือความจ าเป็นใน
การชักลาก ในเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท าไม้ให้กระท าการนั้น ๆ ได้ และผู้รับอนุญาตได้
กระท าการนั้น ๆ ก่อนน าไม้เคลื่อนที่จากบริเวณตอไม้ 

(๒) การแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ท่อน ที่มิใช่เพ่ือการค้า 
(๓) การมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่เพ่ือการค้า โดยมีหลักฐานแสดงว่าได้ไม้นั้นมาโดย

ชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) การแปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่ไม้หวงห้าม 
(๕) การแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนที่มิใช่เพ่ือการค้า จากไม้หวงห้ามที่ยังมิได้แปรรูป โดยมี

หลักฐานแสดงว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๑๓๔ ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ จะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับ
อนุญาตของตนได้แต่เฉพาะไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม้ที่ได้ช าระค่าภาคหลวงและค่าบ ารุงป่าเสร็จสิ้นแล้ว หรือถ้าเป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ท า
การแปรรูปได้ก่อนช าระค่าภาคหลวงและค่าบ ารุงป่า โดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดีกรมป่าไม้ และมีรอยตรา
อนุญาตประทับไว้แล้ว 

(๒) ไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ท าโดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรา
แสดงว่าเป็นไม้ที่ท าได้โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงไว้แล้ว 

(๓) ไม้ที่ได้รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรารัฐบาลขายไว้แล้ว 
(๔) ไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ และมีหนังสือก ากับไม้แปรรูปของผู้รับ

อนุญาต หรือใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ก ากับไว้เป็นหลักฐาน 
(๕) ไมท้ี่น าเข้ามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา ๓๘ (๓) ก ากับ 

มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตท าการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึง 
พระอาทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ 

มาตรา ๕๓  เพ่ื อที่ จะดู ว่ าผู้ รับอนุญ าตตามความในห มวดนี้ ได้ปฏิบั ติถู กต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตรวจการแปรรูปไม้ และกิจการของผู้รับอนุญาตได้ ผู้รับ
อนุญาตต้องอ านวยความสะดวกและตอบค าถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้ 

                                                           
๓๒ มาตรา ๔๙ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๑๖ ลงวันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๓๓ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๑๖ ลงวนัที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๓๔ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



- ๖๐๑ - 
 

มาตรา ๕๓ ทวิ๓๕ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดท้องที่เป็นเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ 
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีก าหนดชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณของสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้ามซึ่งผู้ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้า ที่จะต้องขออนุญาต
ตามมาตรา ๕๓ ตรี หรือมาตรา ๕๓ จัตวา 

มาตรา ๕๓ ตรี๓๖ ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรี
ก าหนดตามมาตรา ๕๓ ทวิ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๕๓ จัตวา๓๗ ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีก าหนดเขตท้องที่ใดเป็นเขตควบคุมตาม
มาตรา ๕๓ ทวิ ให้ผู้ค้าหรือผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วย
ไม้หวงห้าม ที่มีชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณที่ควบคุมอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศ
ของรัฐมนตรีดังกล่าวใช้บังคับ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศของรัฐมนตรีดังกล่าวใช้บังคับ 

เมื่อได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวค้าหรือมีไว้ในครอบครอง
เพ่ือการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้ามได้ต่อไปจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่
จะไม่อนุญาตตามค าขอ 

  
หมวด ๕ 

กำรแผ้วถำงป่ำ 
                   

  
มาตรา ๕๔๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อัน

เป็นการท าลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะกระท าภายในเขตที่ได้
จ าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดครอบครองป่าที่ได้ถูกแผ้วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตราก่อน           
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น 

  

                                                           
๓๕ มาตรา ๕๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๖ มาตรา ๕๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๗ มาตรา ๕๓ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๘ มาตรา ๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



- ๖๐๒ - 
 

หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

                   
  

มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ถ้าผู้รับอนุญาตตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกจะท าการแทนตามใบอนุญาตนั้นต่อไปก็ได้ แต่
ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันผู้รับอนุญาตตาย และถ้าทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะท าการแทนต่อไป
อีก ต้องยื่นค าขออนุญาตก่อนก าหนดเวลาที่กล่าวแล้วได้สิ้นสุดลง 

มาตรา ๕๗ ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้คนงานหรือผู้รับจ้างซึ่งท าการตามที่
ได้รับอนุญาตมีใบคู่มือแสดงฐานะเช่นนั้น ตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๘๓๙ การขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเรื่อง ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร จะก าหนดให้ผู้รับ
อนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมประการใดอีกก็ได้ 

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งต่ออายุใบอนุญาตที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อ
เห็นสมควร 

มาตรา ๕๘ ทวิ๔๐ ในกรณีการท าไม้หวงห้าม หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามโดยการให้สัมปทาน 
การอนุญาตให้ผูกขาดหรือการอนุญาตท าไม้หวงห้ามเพ่ือการค้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าที่ได้เตรียมการ
ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ หรือที่ได้ก าหนดโครงการท าไม้หรือเก็บหาของป่าไว้แล้ว หรือการอนุญาตตาม
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนด 

(๑) ให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาต ท าการบ ารุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าตามค าสั่งและ
วิธีการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด หรือ 

(๒) ให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตออกค่าใช้จ่ายเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการบ ารุงป่า 
หรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน 

ในกรณีตาม (๒) ให้คิดค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินหกเท่าของค่าภาคหลวง หรือตามอัตราพ้ืนที่ป่าที่
ได้รับสัมปทานหรือรับอนุญาต ไม่เกินไร่ละหนึ่งพันสองร้อยบาท ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร 

มาตรา ๕๙๔๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ได้ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๓๙ มาตรา ๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๔๐ มาตรา ๕๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๔๑ มาตรา ๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๑๖ ลงวนัที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
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(๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง 
ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 
จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

(๒) เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้
ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

มาตรา ๖๐ เมื่อได้มีค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตหมด
สิทธิตามใบอนุญาตนั้น นับแต่วันทราบค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่จนกว่าจะครบก าหนดเวลาการพักใช้
ใบอนุญาต หรือจนกว่ารัฐมนตรีจะได้สั่งให้เพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

มาตรา ๖๑๔๒ ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ปรากฏแก่รัฐมนตรี
หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกล หรือผู้กระท าการแทนนิติ
บุคคลผู้รับอนุญาต ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๔๙ (๒) (๓) หรือ 
(๔) แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๖๑ ทวิ๔๓ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบค าสั่งตาม
วรรคหนึ่ง ให้ปิดค าสั่งในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการตามใบอนุญาต หรือที่อยู่ของผู้ถูกสั่งพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบค าสั่งนั้น
ต้ังแต่วันปิดค าสั่ง 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามค าขอของบุคคลใดตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๕๙ บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด 

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลมีอ านาจให้สัมปทานในการ
ท าไม้ชนิดใดหรือเก็บหาของป่าอย่างใดในป่าใดโดยมีขอบเขตเพียงใด และในสัมปทานนั้นจะให้มีข้อก าหนดและ
เงื่อนไขอย่างใดก็ได ้

รัฐบาลมีอ านาจให้ผู้รับสัมปทานเสียเงินค่าภาคหลวง ตามอัตราที่รัฐบาลเห็นสมควร แต่ไม่เกิน
อัตราอย่างสูงที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และจะให้ผู้รับสัมปทานเสียเงินแก่รัฐบาลตามจ านวนที่รัฐบาลจะ
ก าหนดอีกก็ได ้

                                                           
๔๒ มาตรา ๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๑๖ ลงวนัที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๔๓ มาตรา ๖๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ที่เกี่ยวกับความผิดอาญาให้ถือว่าพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๖๔ ทวิ๔๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ 
ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือ
เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ไว้เพ่ือ
เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระท าความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดหรือไม่ 

ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษา
ให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันทราบ หรือถือว่าได้
ทราบค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมป่าไม้ 

ถ้าทรัพย์สินที่ยึดไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของ
ทรัพย์สิน รัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ก่อนถึงก าหนดตามวรรค
สองก็ได้ ได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น 

มาตรา ๖๔ ตรี๔๕ ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระท าความผิด 
หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือ
เงิน แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของ ก่อนถึงก าหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้
ทรัพย์สินนั้นถูกยึด และ 

(๒) เมื่อผู้กระท าความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นผู้กระท าความผิดได้ทรัพย์สินนั้นมา
จากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระท าความผิดทางอาญา 

มาตรา ๖๕ เพ่ือบ าบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉินแก่ไม้หรือของป่าใน
ป่าใด พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานในป่านั้นหรือป่าที่ใกล้เคียง รวมทั้งคนงาน
หรือผู้รับจ้างของผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานให้ให้ความช่วยเหลือด้วยแรงงานหรือสิ่งของตามที่จ าเป็นแก่
การนั้นได ้

มาตรา ๖๖ การโอนไม้หรือของป่าที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทาน กระท าก่อนที่ได้ช าระ
ค่าภาคหลวง หรือก่อนที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ จะยกขึ้นเป็นข้ออ้างเพ่ือใช้แก่เจ้า
พนักงานหาได้ไม ่

มาตรา ๖๗ ให้รัฐมนตรีตั้งด่านป่าไม้และก าหนดเขตแห่งด่านนั้น ๆ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

                                                           
๔๔ มาตรา ๖๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๔๕ มาตรา ๖๔ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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มาตรา ๖๘ บรรดาหนี้ค่าภาคหลวงส าหรับไม้หรือของป่าที่ค้างช าระอยู่ให้ถือว่าเป็นหนี้ค่า
ภาษีอากรที่ค้างช าระแก่รัฐบาล และให้รัฐบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้โดยมีบุริ มสิทธิสามัญอย่าง
เดียวกับค่าภาษีอากรตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  
หมวด ๖ ทวิ 

กำรสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทำนและกำรสิ้นสุดของสัมปทำน๔๖ 
                   

  
มาตรา ๖๘ ทวิ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ใดในเขตสัมปทานเพ่ือประโยชน์ในการ

สร้างเขื่อนชลประทานหรือเขื่อนพลังน้ าหรือเพ่ือการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือความมั่นคงของชาติหรือ
เพ่ือรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อมหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืนให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้สัมปทานที่มีพ้ืนที่สัมปทานทับพ้ืนที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงทั้งแปลง 
(๒) ให้ผู้รับสัมปทานหยุดการท ากิจการที่ได้รับสัมปทานเป็นการชั่วคราวในพ้ืนที่ดังกล่าวตาม

ระยะเวลาที่เห็นสมควร 
(๓) ตัดเขตพ้ืนที่ดังกล่าวออกจากพ้ืนที่ในสัมปทาน 
การสั่งการของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ออกค าสั่ง 

มาตรา ๖๘ ตรี นอกจากการสิ้นสุดลงตามอายุของสัมปทาน หรือตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัมปทาน หรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืนสิทธิการท ากิจการที่ได้รับสัมปทานในเขตพ้ืนที่
สัมปทานทั้งแปลงหรือบางส่วน ย่อมสิ้นสุดลงเมื่อพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตที่ก าหนดให้เป็น 

(๑) อุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือ 
(๒) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

มาตรา ๖๘ จัตวา ในกรณีที่รัฐมนตรีมีค าสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือในกรณีที่สิทธิการท า
กิจการที่ได้รับสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี หรือในกรณีที่สัมปทานสิ้นสุดลงเนื่องจากทางราชการได้ใช้
สิทธิเพิกถอนสัมปทานเพราะเหตุที่ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ก าหนดในสัมปทาน 
บรรดาไม้และของป่าที่อยู่ในพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการท ากิจการที่ได้รับสัมปทานสิ้นสุดลง และบรรดาไม้ที่ยังมิได้
เสียค่าภาคหลวงไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่สัมปทานนั้นหรือไม่ ย่อมเป็นของแผ่นดินและผู้รับสัมปทานจะได้สิทธิหรือ
กรรมสิทธิ์ในไม้หรือของป่าได้ต่อเมื่อผู้รับสัมปทานสามารถพิสูจน์ได้ว่า ตนได้ท าไม้หรือเก็บหาของป่านั้นโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดในสัมปทานก่อนสิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง 

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับสัมปทานยื่นค าขอพิสูจน์ต่อ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งค าสั่งรัฐมนตรีหรือ

                                                           
๔๖ หมวด ๖ ทวิ การสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสมัปทาน มาตรา ๖๘ ทวิ 
ถึงมาตรา ๖๘ เอกาทศ เพ่ิมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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แจ้งการสิ้นสุดของสัมปทานตามมาตรา ๖๘ อัฏฐ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี วิธีการยื่นค าขอพิสูจน์ การพิสูจน์   
การพิจารณา และการสั่งการของรัฐมนตรี ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่พอใจค าสั่งรัฐมนตรี ผู้รับสัมปทานมีสิทธิฟ้องต่อศาลเพ่ือพิสูจน์ว่า
ตนได้ท าไม้หรือเก็บหาของป่าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดในสัมปทานก่อนสิทธิ
ตามสัมปทานสิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้ต้องยื่นฟ้องภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งของรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๘ เบญจ ในกรณีที่เป็นสัมปทานท าไม้ ที่รัฐมนตรีได้มีค าสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือ
สิทธิการท าไม้ในเขตพ้ืนที่สัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ให้ผู้รับสัมปทานหยุดการท าไม้ในเขตพ้ืนที่
สัมปทานที่สิทธิการท าไม้สิ้นสุดลงและหยุดการน าไม้เคลื่อนที่ออกจากสถานที่รวมหมอนไม้ส าหรับการตรวจวัด
ค านวณค่าภาคหลวงโดยสิ้นเชิง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจสภาพการท าไม้และส ารวจไม้ที่รวมอยู่ 
ณ สถานที่รวมหมอนไม้ของผู้รับสัมปทาน และท าบันทึกรายงานเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้โดยเร็ว บันทึก
รายงานดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการท าไม้ จ านวนและขนาดของไม้ และให้ความเห็นด้วย
ว่าผู้รับสัมปทานได้ท าไม้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไว้ในสัมปทานหรือไม่ 

ในกรณีที่ผลการส ารวจตามวรรคหนึ่งปรากฏว่า ผู้รับสัมปทานได้ท าไม้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัมปทานและการกระท าดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางราชการมี
สิทธิเพิกถอนสัมปทาน การสิ้นสุดของสิทธิการท าไม้ตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือมาตรา ๖๘ ตรี ย่อมไม่เป็นการตัด
สิทธิทางราชการที่จะเพิกถอนสัมปทานโดยให้มีผลตั้งแต่วันก่อนวันที่สิทธิการท าไม้สิ้นสุดลง 

เมื่อผู้รับสัมปทานพิสูจน์ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๘ จัตวา ได้ว่าตนได้ท าไม้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดในสัมปทานก่อนวันที่สิทธิตามสัมปทานสิ้นสุดลง หรือเมื่อศาลได้
พิพากษาเช่นนั้น ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานท าการชักลากและน าไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่ได้ 
พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติไว้ด้วย ผู้รับสัมปทานผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนดดังกล่าว ให้หมดสิทธิใน  
ไม้นั้น และให้ไม้นั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

มาตรา ๖๘ ฉ ให้ผู้รับสัมปทานที่ได้รับค าสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือผู้รับสัมปทานที่สัมปทาน
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับเงินชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ไว้ตามมาตรา ๖๘ สัตต มาตรา ๖๘ อัฏฐ มาตรา ๖๘ นว มาตรา ๖๘ ทศ และมาตรา ๖๘ เอกาทศ 

(๑) ผู้รับสัมปทานที่พ้ืนที่สัมปทานทั้งแปลงต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ทวิ (๑) หรือมาตรา 
๖๘ ตรี และ 

(๒) ผู้รับสัมปทานที่ได้รับค าสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ (๒) หรือ (๓) หรือผู้รับสัมปทานที่พ้ืนที่
สัมปทานบางส่วนต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้รับสัมปทานดังกล่าวได้ขอเวนคืน
สัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนต่อทางราชการ 
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ในกรณีที่มีการสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี การเรียกร้อง
หรือการให้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยเพ่ือความเสียหายอย่างอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้         
จะกระท ามิได้ 

มาตรา ๖๘ สัตต เงินชดเชยความเสียหายที่ผู้รับสัมปทานมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดข้ึนอย่างแท้จริงแก่ผู้รับสัมปทาน และเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(ก) เงินลงทุนที่ผู้รับสัมปทานได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการท ากิจการที่ได้รับสัมปทานเช่น         

ค่าเครื่องจักรกล ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้รับสัมปทานยังใช้ประโยชน์    
ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ โดยให้ค านึงถึงค่าเสื่อมราคาที่ได้หักไว้แล้ว ระยะเวลาของสัมปทานที่ผู้รับสัมปทานได้ใช้สิทธิ    
การท ากิจการที่ได้รับสัมปทานไปแล้ว จ านวนไม้หรือของป่าที่ผู้รับสัมปทานได้ท าออกไปแล้ว รวมทั้งประโยชน์
อย่างอ่ืนที่ผู้รับสัมปทานได้รับไปอันเนื่องจากการท ากิจการที่ได้รับสัมปทานในระหว่างอายุสัมปทาน และมูลค่า
ของทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เหลืออยู่และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสัมปทาน 

(ข) ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับสัมปทานได้จ่ายไปเพ่ือการท ากิจการที่ได้รับสัมปทานและยังมิได้รับ
ผลประโยชน์กลับคืน ทั้งนี้ โดยให้ค านึงถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน (ก) และ 

(ค) ความผูกพันตามกฎหมายที่ผู้รับสัมปทานมีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีท่ีมีการเลิกจ้าง 

เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่น ามาพิจารณาเพ่ือรับเงินชดเชยตาม (ก) และ (ข) จะต้องไม่
เกินกว่าที่เป็นเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายตามที่ผู้ประกอบธุรกิจจะลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจการเช่นนั้นโดยทั่วไป
ตามปกติ 

(๒) ความรับผิดที่ผู้รับสัมปทานมีต่อบุคคลภายนอกตามสัญญา ระหว่างผู้รับสัมปทานกับ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับการท ากิจการที่ได้รับสัมปทาน หากมีข้อสัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ผู้รับสัมปทาน
ต้องรับผิดในกรณีเหตุสุดวิสัยให้แตกต่างไปจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือมีข้อสัญญาที่คู่สัญญาตก
ลงให้ผู้รับสัมปทานต้องรับผิดเพราะรัฐสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัมปทาน ข้อสัญญาดังกล่าวย่อมไม่มีผล
ใช้บังคับเพื่อการให้เงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้ 

(๓) ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินชดเชยเพ่ือผลก าไรหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้รับสัมปทานคาดว่าจะ
ได้รับจากการท ากิจการที่ได้รับสัมปทาน 

(๔) ในกรณีที่การเลิกสัมปทานเป็นเหตุให้ผู้รับสัมปทานได้รับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อย่างอ่ืนตอบแทน จากการประกันหรือการอ่ืนใดเพ่ือทดแทนความเสียหายให้ถือว่าเงิน ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนนั้น เป็นส่วนหนึ่งของเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้ 

ในกรณีท่ีผู้รับสัมปทานยื่นค าขอเวนคืนสัมปทานตามมาตรา ๖๘ ฉ (๒) ให้ผู้รับสัมปทานได้รับ
เงินชดเชยความเสียหายเฉพาะตามอัตราส่วนของพ้ืนที่หรือของจ านวนไม้หรือของป่าที่จะท าออกได้จากพ้ืนที่ใน
ส่วนที่สัมปทานนั้นสิ้นสุดลง แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุผลฟังได้ว่า พื้นที่ในส่วนที่
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สัมปทานสิ้นสุดลงนั้นเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้รับสัมปทานไม่สามารถด าเนินกิจการในสัมปทานที่ขอเวนคืนนั้น
ต่อไปได้ ก็ให้ได้รับเงินชดเชยเช่นเดียวกับกรณีพ้ืนที่สัมปทานทั้งแปลงสิ้นสุดลง 

มาตรา ๖๘ อัฏฐ เมื่อรัฐมนตรีมีค าสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งค าสั่งของ
รัฐมนตรีให้ผู้รับสัมปทานทราบเป็นหนังสือ หรือเมื่อสิทธิการท ากิจการที่ได้รับสัมปทานในเขตพ้ืนที่สัมปทานทั้ง
แปลงหรือบางส่วนต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึง
การสิ้นสุดดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหาย ผู้รับสัมปทานจะต้องยื่น
ค าขอเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับ
หนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งค าสั่งของรัฐมนตรี หรือแจ้งการสิ้นสุดของสัมปทานตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่
กรณ ี

ค าขอตามวรรคสองให้ท าเป็นหนังสือ พร้อมทั้ งจัดท าบัญชีแสดงจ านวนเงินชดเชย          
ความเสียหายที่ตนเห็นว่าสมควรจะได้รับตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๖๘ สัตต โดยมีหลักฐานที่
สนับสนุนข้อเรียกร้องของตนตามความจ าเป็น 

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานที่ขอเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหาย เป็นผู้ใช้สิทธิตามมาตรา ๖๘ ฉ 
(๒) ผู้รับสัมปทานต้องขอเวนคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนก่อนหรือในวันที่ขอเรียกร้องเงินชดเชยความ
เสียหายตามมาตรานี้ 

มาตรา ๖๘ นว ในการพิจารณาก าหนดเงินชดเชยความเสียหาย ให้อธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนกรมสรรพากรหนึ่งคน ผู้แทนส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหนึ่ง
คน ผู้มีความรู้ความสามารถในการตีราคาทรัพย์สินหนึ่งคน และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หนึ่งคน เพ่ือท าหน้าที่
พิจารณาก าหนดเงินชดเชยความเสียหาย 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกให้ผู้รับสัมปทานมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่ งเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติม ตลอดจนเรียกให้ผู้รับสัมปทานมาเจรจาเพ่ือก าหนดเงินชดเชยดังกล่าวได้ และในกรณีที่ผู้รับสัมปทาน
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือไม่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดเงินชดเชย
ความเสียหายตามที่เห็นสมควรต่อไปโดยมิชักช้า 

เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งได้ก าหนดเงินชดเชยความเสียหายเสร็จสิ้นแล้วให้ท าบันทึก
รายงานเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้โดยบันทึกรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและเหตุผลของ          
การพิจารณาว่าการก าหนดเงินชดเชยดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร มีเหตุผลสนับสนุนเพียงใด 
พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา และในกรณีที่อธิบดีกรมป่าไม้ไม่เห็นชอบด้วย ให้อธิบดี     
กรมป่าไม้มีอ านาจแก้ไขตามที่เห็นสมควรพร้อมทั้งแสดงเหตุผลก ากับในบันทึกไว้ด้วย 

ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึงจ านวนเงินชดเชยความเสียหายที่
ผู้รับสัมปทานจะได้รับพร้อมด้วยเหตุผลตามสมควร และให้ก าหนดระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานจะมาขอรับเงิน
ชดเชยดังกล่าวไว้ด้วย 
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มาตรา ๖๘ ทศ ผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่พอใจในเงินชดเชยความเสียหายที่อธิบดีกรมป่าไม้แจ้งให้
ทราบตามมาตรา ๖๘ นว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
อธิบดีกรมป่าไม้ดังกล่าว 

ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผู้มีความรู้ความสามารถในการตีราคาทรัพย์สิน มีจ านวนทั้งหมดไม่
น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้
เสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ 

มาตรา ๖๘ เอกาทศ ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานยังไม่พอใจในค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา 
๖๘ ทศ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๖๘ ทศ วรรคสอง 
ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลพิพากษาให้ผู้รับสัมปทานได้รับเงินชดเชยความเสียหาย
เพ่ิมขึ้น ผู้รับสัมปทานมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของเงินชดเชยความเสียหายเฉพาะในส่วนที่เพ่ิมขึ้น ในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี 

  
หมวด ๗ 

บทก ำหนดโทษ 
                   

  
มาตรา ๖๙๔๗ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตรา

ค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น 
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ 
(๒) ไม้อ่ืนเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้น หรือ

ท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร 
ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึง   

สองแสนบาท 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จ าหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือ
ของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระท าผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิด
ฐานเป็นตัวการในการกระท าผิดนั้น 

                                                           
๔๗ มาตรา ๖๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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มาตรา ๗๑๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๗๑ ทวิ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทวิ มาตรา ๓๙ มาตรา 
๓๙ ตรี มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗๒๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจ าคุก    
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗๒ ทวิ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น 
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ 
(๒) ไม้อ่ืนเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินห้าต้นหรือท่อน 

หรือรวมปริมาตรไม้ที่ครอบครองเกินหนึ่งลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินหนึ่งลูกบาศก์
เมตร 

ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๗๒ ตรี๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระท าเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ผู้กระท าความผิดต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ในกรณีที่มีค าพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้น
ได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระท าความผิด ศาลมีอ านาจที่สั่งให้ผู้กระท าผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และ
บริวารของผู้กระท าผิด ออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 

มาตรา ๗๓๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๑ 
หรือมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระท าผิดนั้นเกี่ยวกับ 
(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ 

                                                           
๔๘ มาตรา ๗๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๙ มาตรา ๗๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๐ มาตรา ๗๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๑ มาตรา ๗๒ ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๒ มาตรา ๗๒ ตรี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๓ มาตรา ๗๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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(๒) ไม้อ่ืนเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้น หรือ
ท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินสองลูกบาศก์เมตร 

ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึง  
สองแสนบาท 

มาตรา ๗๓ ทวิ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ ตรี หรือผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือข้อก าหนดที่รัฐมนตรีก าหนดให้ปฏิบัติเพ่ิมเติมตามมาตรา 
๕๘ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๗๔๕๕ บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระท าความผิดต่อ
พระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ และสิ่งอ่ืนใด บรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้ามท่ีมีไว้ เนื่องจากการกระท า
ความผิดตามมาตรา ๕๓ ตรี ให้ริบเสียทั้งสิ้น 

มาตรา ๗๔ ทวิ๕๖ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใด ๆ 
ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๑ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 

มาตรา ๗๔ ตรี๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีกรม   
ป่าไม้หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับไม่ต่ ากว่าป่าไม้จังหวัดหรือหัวหน้าด่านป่าไม้มีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

มาตรา ๗๔ จัตวา๕๘ ในกรณีที่มีผู้น าจับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
อัยการร้องขอต่อศาล และให้ศาลมีอ านาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนน าจับแก่ผู้น าจับเป็นจ านวนเงินไม่เกิน    
กึ่งหนึ่งของจ านวนเงินค่าปรับตามค าพิพากษาโดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ช าระต่อศาล ถ้าผู้กระท าความผิดไม่
ช าระเงินค่าปรับ หรือช าระไม่ถึงจ านวนที่จะต้องจ่ายค่าสินบนน าจับได้ครบถ้วน ก็ให้จ่ายเงินสินบนน าจับที่ยัง
จะต้องจ่ายจากเงินค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ ถ้ายังขาดอยู่อีกก็ให้เป็นพับไป 

ในกรณีที่มีผู้น าจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนน าจับให้คนละเท่า ๆ กัน 
การจ่ายเงินสินบนน าจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว 
  
 
 
 
 
 

                                                           
๕๔ มาตรา ๗๓ ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๕ มาตรา ๗๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม ้(ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๖ มาตรา ๗๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๕๗ มาตรา ๗๔ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๕๘ มาตรา ๗๔ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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หมวด ๘ 
กำรรักษำพระรำชบัญญัติ 

                   
  

มาตรา ๗๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินจ านวนอย่าง
สูงที่ก าหนดไว้ในบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้  และออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

บทเฉพำะกำล 
                   

  
มาตรา ๗๖ สัมปทานและใบอนุญาตที่ได้ออกให้แก่บุคคลใดเพ่ือท าไม้หรือเก็บหาของป่าไว้

แล้วในวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปเสมือนหนึ่งเป็นสัมปทานและใบอนุญาตที่ออกให้ตามความใน
พระราชบัญญัตินี้เพียงเท่าก าหนดอายุของสัมปทานและใบอนุญาตนั้น 

มาตรา ๗๗ บรรดาตราประทับไม้ของเอกชนที่ได้จดทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมไว้แล้วก่อน
วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปมีก าหนดร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ถ้าเจ้าของตรา
ประทับไม้ของเอกชนประสงค์จะใช้ตรานั้นต่อจากนั้นไป ต้องน าไปขอจดทะเบียนใหม่ตามความใน
พระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีก 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
พิบูลสงครำม 
นำยกรัฐมนตรี 
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อัตรำค่ำธรรมเนียม๕๙ 
                   

  
 (๑) แบบพิมพ์ค าขอ    ฉบับละ  ๒๕ สตางค์ 
(๒) การอนุญาตเจาะต้นตะเคียน 

 ตาแมวท าชัน เจาะต้นสน 
 เอายาง สับหรือกรีด 
 ต้นเยลูตอง เอายาง    ต้นละ  ๒ บาท 

(๓) การอนุญาตเจาะเผาต้นยาง 
 ท าน้ ามันยาง    ต้นละ  ๕๐ สตางค์ 

(๔) การอนุญาตเจาะ สับ หรือ 
 กรีดไม้ชนิดอ่ืน ๆ เอาน้ ามัน 
 ชัน หรือยาง     ต้นละ  ๑๐ บาท 

(๕) ใบอนุญาตท าไม้เพ่ือการค้า   ฉบับละ  ๒๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตเก็บหาของป่า 

 หวงห้าม     ฉบับละ  ๑๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม 

 หรือใบอนุญาตมีไว้ 
 ในครอบครองซึ่งของป่า 
 หวงห้าม     ฉบับละ  ๒๐ บาท 

(๘) ใบอนุญาตเก็บไม้ไหลลอย   ฉบับละ  ๑๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตตั้งโรงงาน 

 แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 
 คิดตามจ านวนแรงม้า   แรงม้าละ ๕๐ บาท 

(๑๐) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป 
 ไม้โดยใช้แรงคน คิดตาม 
 จ านวนคนงาน    คนละ  ๑๐ บาท 

(๑๑) ใบอนุญาตท าการแปรรูปไม้ 
 เพ่ือการค้า คิดตามปริมาตร 
 ไม้ที่ยังมิได้แปรรูป    ลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท 
 
 

                                                           
๕๙ อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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 (๑๒) ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ 
 ในครอบครองเพ่ือการค้า 
 ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ 
 หรือสิ่งอื่นใดที่ท าด้วย 
 ไม้หวงห้าม    ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท 

(๑๓) ใบอนุญาตมีไม้แปรรูป 
 ชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 
 ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร 
 ไว้ในครองครองฉบับละ๒๐บาท 

(๑๔) ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้ 
 แปรรูป     ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๕) ใบอนุญาตอ่ืน ๆ ฉบับละ๕บาท 
(๑๖) ใบแทนใบอนุญาตเท่ากับ 

 อัตราค่าธรรมเนียม 
 ใบอนุญาตนั้น แต่ไม่เกิน   ฉบับละ  ๑๐ บาท 

(๑๗) ใบอนุญาตผูกขาด 
 ท าไม้สัก     ฉบับละ  ๑๕,๐๐๐บาท 

(๑๘) ใบอนุญาตผูกขาดท าไม้ 
 หวงห้ามธรรมดา 
 นอกจากไม้สัก    ฉบับละ  ๗,๕๐๐ บาท 

(๑๙) ใบอนุญาตผูกขาดเก็บหา 
 ของป่าหวงห้าม    ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

(๒๐) ใบแทนใบอนุญาต 
 ผูกขาดฉบับละ๒๕บาท 

(๒๑) สัมปทานท าไม้สัก    ฉบับละ  ๓๐,๐๐๐บาท 
(๒๒) สัมปทานท าไม้หวงห้าม 

 ธรรมดานอกจากไม้สัก   ฉบับละ  ๑๕,๐๐๐บาท 
(๒๓) สัมปทานเก็บหาของป่า 

 หวงห้าม     ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(๒๔) ใบแทนสัมปทาน    ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
(๒๕) การโอนใบอนุญาตหรือ 

สัมปทาน คิดครึ่งอัตรา 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
หรือสัมปทานนั้น ๆ 
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(๒๖) ใบเบิกทาง 
(ก) ไม้สัก     ฉบับละ  ๕๐ บาท 
(ข) ไม้ชนิดอ่ืน ๆ    ฉบับละ  ๒๐ บาท 
(ค) ของป่า     ฉบบัละ  ๕ บาท 

(๒๗) การอุทธรณ์ 
(ก) เรื่องเก่ียวกับการ 

 อนุญาต การผูกขาด 
 หรือสัมปทาน    ครั้งละ  ๑๐๐ บาท 

(ข) เรื่องการขอตั้งหรือ 
 ต่ออายุใบอนุญาต 
 โรงงานแปรรูปไม้ 
 โดยใช้เครื่องจักร   ครั้งละ  ๑๐๐ บาท 

(ค) เรื่องการขอตั้งหรือ 
 ต่ออายุใบอนุญาต 
 โรงงานแปรรูปไม้ 
 โดยใช้แรงคน    ครั้งละ  ๕๐ บาท 

(ง) เรื่องการขออนุญาต 
 ตั้งโรงค้าไม้ 
 แปรรูป    ครั้งละ  ๕๐ บาท 

(จ) เรื่องอ่ืน ๆ    ครั้งละ  ๑๐ บาท 
(๒๘) ใบคู่มือคนงานหรือผู้ 

รับจ้าง หรือใบแทน    ฉบับละ  ๑ บาท 
(๒๙) ค่าจดทะเบียนตรา 

ประทับไม้เอกชน    ดวงละ  ๒๐๐ บาท 
(๓๐) ค่าธรรมเนียมขอตรวจ 

เอกสาร     ฉบับละ  ๕ บาท 
(๓๑) ค่าธรรมเนียมคัดหรือ 

ถ่ายภาพเอกสารและ 
รับรองส าเนา    หน้าละ  ๑๐ บาท 

(๓๒) ค่าธรรมเนียมขอตรวจ 
แผนที่ป่า     ครั้งละ  ๑๐๐ บาท 

(๓๓) ค่าธรรมเนียมคัดหรือถ่าย 
ภาพแผนที่ป่าและรับรอง 
ส าเนา     ฉบับล  ๕๐๐ บาท 
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(๓๔) ค่าธรรมเนียมท าการ 
ล่วงเวลา คิดร้อยละสิบ 
ของเงินค่าภาคหลวง 
ที่ค านวณได้ในครั้งนั้น ๆ 
แต่อย่างสูงไม่เกิน      ๔๐๐ บาท 

(๓๕) ค่าธรรมเนียมรับคืน 
ไม้ไหลลอย    ท่อนละ  ๒๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๑๗ - 
 

พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑๖๐ 
  
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔๖๑ 
  

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา ๑๙ สัมปทานและใบอนุญาตผูกขาดที่ได้ออกให้แก่ผู้ใด เพ่ือการท าไม้หรือเก็บหาของ

ป่าไว้แล้ว ในวันใช้พระราชบัญญัตินี้ อันขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไป
เพียงเท่าก าหนดอายุของสัมปทานหรือใบอนุญาตผูกขาดนั้น 
  
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓๖๒ 
  

มาตรา ๑๙ บทบัญญัติมาตรา ๕ และมาตรา ๗ ไม่กระทบกระท่ังบรรดาใบอนุญาตการท าไม้ที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ จนกว่าใบอนุญาตนั้น ๆ จะสิ้นอายุ 

  
มาตรา ๒๐ ในระหว่างเวลาที่ยังมิได้มีประกาศของรัฐมนตรีก าหนดอัตราค่าภาคหลวงตาม

ความในมาตรา ๙ การเสียค่าภาคหลวงให้เป็นไปตามอัตราที่รัฐมนตรีได้ก าหนดไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๒๑ ในระหว่างเวลาที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้ามอ่ืนนอกจากไม้สัก

และไม้ยางตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ 
ไม้อ่ืนนอกจากไม้สักและไม้ยางจะเป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งใช้บังคับอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  
หมำยเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ บางมาตรา มีข้อความไม่รัดกุมเหมาะสมกับกาลสมัย โดยเฉพาะบทก าหนดโทษ ก าหนดไว้
ต่ ามากไม่ท าให้ผู้กระท าผิดเกรงกลัว หรือเข็ดหลาบ เป็นช่องทางให้มีการลักลอบตัดฟันไม้ท าลายป่ารวมทั้ง
ลักลอบท าการแผ้วถางป่ามากขึ้น เพราะไม้หรือของป่าทุกชนิดมีราคาสูงขึ้นจึงเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเสีย
                                                           
๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๕/ตอนที ่๖๘/หน้า ๗๖๘/๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๑ 
๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘/ตอนที ่๔๖/หน้า ๑๐๒๖/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๔ 
๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗/ตอนที ่๖๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓ 
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ใหม่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือเป็นการป้องกันการท าลายป่าไม้ อันเป็นทรัพยากรของชาติ ให้มี
สภาพอันจะอ านวยประโยชน์แก่รัฐและประชาชนด้วยดีสืบไป 
  
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๑๕๖๓ 
  

ข้อ ๑๑ ความในมาตรา ๓๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับแก่การน าไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลู กสร้างหรือ
เคยเป็นเครื่องใช้มาแล้วเคลื่อนที่โดยมีหนังสืออนุญาตของผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ก่อนวันใช้บังคับประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับนี้ 

  
ข้อ ๑๒ ผู้ใดมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองอยู่ก่อนหรือในวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

ใช้บังคับไม่เกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ถ้าประสงค์จะครอบครองไม้สักแปรรูปนั้นต่อไป ให้ยื่นค าขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออก
หนังสืออนุญาตให้ครอบครองได้โดยไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

  
ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตแปรรูปไม้ ใบอนุญาตตั้ งโรงงานแปรรูปไม้ ใบอนุญาตค้าไม้แปรรูป 

ใบอนุญาตมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ซึ่งได้ออกให้ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ และในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุดังกล่าวมิให้น าความในมาตรา ๖๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มาใช้บังคับ
แก่ผู้ได้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลซึ่งเป็นผู้ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ (๒) (๓) หรือ (๔) อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ 
  
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘๖๔ 
  

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา ๓๐ ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ท าไม้ หรือเป็นผู้รับสัมปทานอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ และได้น าหรือประสงค์จะน าเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตน

                                                           
๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที ่๕๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๑ เมษายน ๒๕๑๕ 
๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที ่๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๙ มกราคม ๒๕๑๘ 



- ๖๑๙ - 
 

มิได้เป็นเจ้าของ เข้าไปในเขตป่าที่ได้รับอนุญาต หรือในเขตสัมปทาน ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 

เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์
พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ผู้รับอนุญาตท าไม้หรือผู้รับสัมปทานน าเข้าไปในเขตป่าที่ได้รับ
อนุญาต หรือในเขตสัมปทานโดยมิได้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นของผู้รับอนุญาตท าไม้ หรือผู้รับ
สัมปทาน แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๓๑  ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้ามที่ออกตามมาตรา ๗ แห่ง

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๓๒ ให้ถือว่าขนาดจ ากัดที่ก าหนดขึ้นและใช้อยู่ในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราช

กิจจานุเบกษา เป็นขนาดจ ากัดที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยป่าไม้บางมาตรามี
ข้อความไม่รัดกุม และไม่เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือ
คุ้มครองและบ ารุงรักษาป่าไม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ผลดียิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
  
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒๖๕ 
  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ได้ใช้บังคับมานาน
แล้ว บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดโทษไม่เหมาะสมแก่สภาวการณ์ปัจจุบันเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
อัตราโทษให้สูงขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
  
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖ 
  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากว่าขณะนี้ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ว่า ยังมีประชาชนในชนบทอีกจ านวนไม่น้อยที่ไม่มีเงินจะไปซื้อไม้และอุปกรณ์ต่าง ๆ มาสร้างบ้านอยู่อาศัย ก็
เนื่องจากความยากจนเป็นเหตุ จึงได้กระท าผิดไปด้วยความจ าเป็น โดยไปตัดไม้ในป่ามาสร้างบ้านของตนเอง

                                                           
๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที ่๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๙/๒๘ เมษายน ๒๕๒๒ 
๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที ่๓๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๕/๕ มีนาคม ๒๕๒๕ 
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บ้าง ซ่อมแซมบ้านของตนเองบ้าง มิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่อาศัยหรือมีไม้ไว้ในความครอบครองเล็ก ๆ น้อย ๆ 
เพ่ือซ่อมแซมบ้านก็ดี หรือมีไม้ไว้เพ่ือท าเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ บ้างก็ดี จึงเป็นกรณีที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง แม้
บางครั้งศาลสถิตย์ยุติธรรมจะให้ความปราณีอย่างไรก็ยังท าให้ประชาชนผู้ยากไร้ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน
อย่างแสนสาหัสอยู่ดี เพราะติดขัดอยู่ที่ตัวบทกฎหมาย เพ่ือให้ศาลสถิตย์ยุติ ธรรมได้มีโอกาสพินิจพิเคราะห์ถึง
ความหนักเบาของข้อเท็จจริงแต่ละคดี ในการที่จะลงโทษผู้กระท าความผิดได้ดีและมากข้ึน จึงสมควรแก้ไขโทษ
ขั้นต่ าของมาตรา ๖๙ , ๗๓ บางกรณี เสียใหม่ให้ต่ าลงเล็กน้อย ส่วนโทษขั้นสูงก็เพ่ิมให้สูงขึ้น บางกรณี
เช่นเดียวกัน เพื่อลงโทษผู้ที่ท าลายป่าไม้ให้หนัก 
  
พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒๖๗ 
  

มาตรา ๔ บรรดาสัมปทานที่ได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้มีผลใช้
บังคับ และพ้ืนที่สัมปทานดังกล่าวทั้งแปลงหรือบางส่วนอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ  ตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  ให้สิทธิการท า
กิจการที่ได้รับสัมปทานในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชก าหนดนี้มีผลใช้บังคับ    และให้ผู้รับ
สัมปทานมีสิทธิได้รับเงินชดเชยความเสียหายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๘ ฉ มาตรา ๖๘ สัตต มาตรา ๖๘ 
อัฏฐ มาตรา ๖๘ นว มาตรา ๖๘ ทศ และมาตรา ๖๘ เอกาทศ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึง
การสิ้นสุดของสัมปทานโดยเร็ว 

เพ่ือประโยชน์ในการบังคับตามมาตรา ๖๘ จัตวา และมาตรา ๖๘ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ ให้ถือว่าสิทธิการท ากิจการที่ได้รับสัมปทานซึ่ง
สิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง เป็นการสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันสภาพป่าไม้ของประเทศได้ถูก
ท าลายจนท าให้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติขาดความสมดุล อันจะยังผลให้ภัยพิบัติสาธารณะดังเช่นที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดภาคใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๑ อาจเกิดขึ้นอีกได้ จ าเป็นต้องระงับยับยั้งมิให้มีการท าไม้ออกจาก
ป่าและเร่งรัดฟ้ืนฟูสภาพป่าขึ้นโดยเร็ว แต่โดยที่พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มิได้ให้อ านาจแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐในอันที่จะยับยั้งการท าไม้ออกจากป่าที่ได้เปิดการท าไม้โดยให้สัมปทานไปแล้วได้ ดังนั้น จึง
จ าเป็นที่จะต้องให้อ านาจดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งการก าหนดให้สัมปทานที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสิ้นสุดลง ทั้งนี้ โดยให้ผู้รับสัมปทานที่สัมปทานต้องสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าว
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยความเสียหายภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมทั้งแก่ประโยชน์ของ
ส่วนรวมและประโยชน์ของเอกชน และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะและเพ่ือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

                                                           
๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที่ ๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๙/๑๔ มกราคม ๒๕๓๒ 
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*พระรำชกฤษฎีกำโอนกรมป่ ำไม้  กระทรวงเกษตรและสหกร ณ์  ไป เป็นกรมป่ ำไม้  กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่และกิจกำรของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง กรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖๖๘ 

มาตรา ๑๐  โดยผลของบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๓๐ วรรค ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมาย ดังนี้ 

(๕) ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ”์ เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

มาตรา ๑๑ ในวาระเริ่มแรก ให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม 
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขึ้นใหม ่

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้กรมป่าไม้เป็นส่วน

ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นส่วน

ราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาการบริหาร ทั้งในด้านนโยบาย 

วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็นเหตุให้ระบบการบริหารงานและการบังคับใช้กฎหมาย

ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการตาม

กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ พร้อมทั้งบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง 

ต าแหน่งและอัตราก าลัง ไปเป็นกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมควรที่จะ

ได้ปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งโอน

อ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

อ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์

ป่าและพันธุ์พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแก้ไข

การใช้อ านาจของรัฐมนตรีและการใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สอดคล้องกับการด าเนินการ

ดังกล่าวด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

                                                           
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๓ ก/หน้า ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 



- ๖๒๒ - 
 

ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ 
พุทธศักรำช ๒๔๘๔ 

                   
  
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
ข้อ ๑  แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
๑.๑ กระทรวงมหาดไทย 
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) ปลัดจังหวัด 
(๓) ปลัดอ าเภอ 
(๔) นายกเทศมนตรี 
(๕) รองนายกเทศมนตรี 
(๖) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๗) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๙) ก านัน 
(๑๐) ผู้ใหญ่บ้าน 
๑.๒ กระทรวงกลาโหม 
๑.๒.๑ ข้าราชการทหารในสังกัด ส านักผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
(๑) รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
(๒) ผู้ช่วยเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
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(๓) ผู้อ านวยการกองยุทธการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
(๔) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
(๕) หัวหน้ากองผลิตปศุสัตว์ ศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๑.๒.๒ ข้าราชการทหารในสังกัด กองทัพบก 
(๑) แม่ทัพภาค ทุกภาค 
(๒) รองแม่ทัพภาค ทุกภาค 
(๓) ผู้บัญชาการกองพล ทุกกองพล 
(๔) รองผู้บัญชาการกองพล ทุกกองพล 
(๕) ผู้บังคับการกรม ทุกกรม 
(๖) รองผู้บังคับการกรม ทุกกรม 
(๗) ผู้บังคับกองพัน ทุกกองพัน 
(๘) รองผู้บังคับกองพัน ทุกกองพัน 
(๙) ผู้บังคับกองร้อย ทุกกองร้อย 
(๑๐) ผู้บังคับหมวด ทุกหมวด 
๑.๒.๓ ข้าราชการทหารในสังกัด กองทัพเรือ 
(๑) ผู้บังคับการเรือ 
(๒) ผู้ควบคุมเรือ 
(๓) ผู้บังคับหน่วยทหารเรือตามท่ีกองทัพเรือจะก าหนด 
๑.๓ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๑) เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกต าแหน่ง 
๑.๔ กรุงเทพมหานคร 
(๑) ผู้อ านวยการส านักเทศกิจ 
(๒) รองผู้อ านวยการส านักเทศกิจ 
(๓) ผู้อ านวยการกองตรวจการเทศกิจ ผู้อ านวยการกองบังคับการเทศกิจ 
(๔) หัวหน้าฝ่ายในกองตรวจการเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายในกองบังคับการเทศกิจในสังกัดส านัก

เทศกิจ 
(๕) นิติกร เจ้าพนักงานปกครอง พนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครองระดับ ๓ ขึ้นไปใน    

กองตรวจการเทศกิจและกองบังคับการเทศกิจในสังกัดส านักเทศกิจ 
(๖) ผู้อ านวยการเขต 
(๗) ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต 
(๘) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจในส านักงานเขต 
(๙) เจ้าพนักงานปกครอง พนักงานปกครอง และเจ้าหน้าที่ปกครองระดับ ๓ ขึ้นไปใน      

ฝ่ายเทศกิจ ในสังกัดส านักงานเขต 



- ๖๒๔ - 
 

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีอ านาจหน้าที่ใน    
การป้องกัน จับกุม ปราบปรามผู้กระท าผิด และยึดของกลางตามกฎหมายดังกล่าวภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

  
ข้อ ๒๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  
  

ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สุวิทย์  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

                                                           
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๓๙ง/๖/๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
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๓.๖ กฎหมำยเพิ่มเติม 
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พระรำชบัญญัติ 
ควบคุมอำคำร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๐] 
                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีท่ี ๓๔ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ และรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
จะใช้บังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ส าหรับเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
หรือเขตท้องที่ที่ได้เคยมีการประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไม่
ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา๒ 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๖/ตอนที่ ๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
๒ มาตรา ๒ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



- ๖๒๘ - 
 

ส าหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ให้ใช้บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไม่ว่าท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
หรือไม่ก็ตาม๓ 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๕) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานและสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง 
(๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ รั้ว ก าแพง 

หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับท่ีสาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
(๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย 

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนัก
รวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่
สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(๔) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับ
อาคารที่ก าหนดตามมาตรา ๘ (๙) 

(๕) สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย 
“อาคารสูง”๔ หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่  

ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”๕ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพ่ือใช้พ้ืนที่อาคารหรือส่วนใด
ของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นใน 
หลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 

                                                           
๓ มาตรา ๒ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ อาคารสูง” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



- ๖๒๙ - 
 

“อาคารชุมนุมคน”๖ หมายความถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน
เพ่ือประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป 

“โรงมหรสพ"๗ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ส าหรับฉาย
ภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดให้สาธารณชนเข้าชม
การแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจร
ได ้ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและอาคาร
ที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่
สาธารณะและอาคารในบริเวณท่ีดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย 

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนส าคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใช้สอยต่าง ๆ 
ของอาคาร อย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการด าเนินการได้ 

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ
และชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการส าหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน 

“รายการค านวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการค านวณ ก าลังของวัสดุการรับน้ าหนัก 
และก าลังต้านทานของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 

“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิม
หรือไม ่

“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลงต่อเติม เพ่ิม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ 
รูปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิด
ไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม 
“รื้อถอน” หมายความว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือ

ส่วนอื่นของโครงสร้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป

หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณที่เกิด         
เพลิงไหม้ด้วย 

                                                                                                                                                                                     
๕ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ อาคารชุมนุมคน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ โรงมหรสพ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 



- ๖๓๐ - 
 

“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอ านวยการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระท าการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งตกลงรับกระท าการดังกล่าวไม่
ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง 

“ผู้ครอบครองอาคาร”๘ หมายความรวมถึง ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดส าหรับทรัพย์
ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดด้วย 

“ผู้ตรวจสอบ”๙ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ   
ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“นายตรวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ 
“นายช่าง”๑๐ หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้า

ท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*แต่งตั้งให้เป็น    
นายช่าง 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจนิติบัญญัติของราชการส่วน
ท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับสุขาภิบาล ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือข้อบัญญัติ
เมืองพัทยา เป็นต้น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”๑๑ หมายความว่า 
(๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๓) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ส าหรับใน

เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๘ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ ผู้ครอบครองอาคาร ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ ผู้ตรวจสอบ ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ นายช่าง ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑ มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



- ๖๓๑ - 
 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวง 

(๑) ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 
(๒) ก าหนดแบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของค าสั่งหรือ

แบบอ่ืนใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ก าหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                   
  
มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่พระท่ีนั่งหรือพระราชวัง 

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขใน     
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับอาคาร ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(๒) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(๓) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพ่ือ

สาธารณประโยชน์ 
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการศาสนาซึ่งมีกฎหมายควบคุม

การก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ 
(๕) อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ท าการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้น

ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
(๖) อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
(๗) อาคารชั่วคราวเพ่ือใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวรหรืออาคารเพ่ือใช้ประโยชน์

เป็นการชั่วคราว ที่มีก าหนดเวลาการรื้อถอน 
(๘)๑๒ อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้ง

ขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จัดให้มีหรือพัฒนาเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ 
ต้องมิใช่การยกเว้นหรือผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารหรือ            
ความปลอดภัยของผู้ซึ่งอยู่อาศัยหรือใช้อาคาร 

                                                           
๑๒ มาตรา ๗ (๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๘๑๓ เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย          
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่
การจราจร ตลอดจนการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 

(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อท่ี และที่ตั้งของอาคาร 
(๒) การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ 
(๓) การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคาร 
(๔) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความปลอดภัย

เกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอ่ืน และการป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย 
(๕) แบบ และจ านวนของห้องน้ าและห้องส้วม 
(๖) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสงสว่าง         

การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสีย และการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อท่ีของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
(๘) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อ่ืน หรือระหว่างอาคารกับ

ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ 
(๙) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับ

อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าว 
(๑๐) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร    

ชนิดใดหรือประเภทใด 
(๑๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ

เปลี่ยนการใช้อาคาร 
(๑๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 

การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๓) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการผู้ครอบครอง

อาคารและเจ้าของอาคาร 
(๑๔) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 
(๑๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์

ประกอบของอาคาร 
(๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ด าเนินการ

ต้องท าการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

                                                           
๑๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



- ๖๓๓ - 
 

มาตรา ๘ ทวิ๑๔ เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือ
ใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่าง
เดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุก
หรือในสถานที่อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง       
การอนุญาตให้ใช้ การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน้ าหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์
ที่จ าเป็นเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สร้างขึ้นแต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะโดย
อาจก าหนดให้แตกต่างจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได้ 

มาตรา ๙๑๕ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แล้ว ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐ 

ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั้นได้ 

ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออก
กฎกระทรวงก าหนดเรื่องนั้น ให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอัน
ยกเลิก และให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้
จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๑๐ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้
บังคับ 

การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการที่ได้
กระท าไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๑๐๑๖ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แล้ว ให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 

(๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
เนื่องจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น 

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้มีผลใช้บั งคับได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

                                                           
๑๔ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๕ มาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๖ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ให้ความ 
เห็นชอบ ให้แจ้งเหตุผลให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย 

ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแล้ว และให้
ราชการส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง 

มาตรา ๑๐ ทวิ๑๗ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นว่า
ข้อบัญญัติท้องถิ่นใดที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีข้อก าหนดที่ก่อภาระหรือความยุ่งยากให้แก่ประชาชนเกินความจ าเป็นหรือ
ก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอ านาจแจ้งให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นด าเนินการยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวเสียใหม่ได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันรับแจ้งจากรัฐมนตรี ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

การยกเลิกหรือแก้ ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ งย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อ               
การด าเนินการที่ได้กระท าไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๑๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้

มาตรา ๑๒ กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๐ ถ้าขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สมควรห้ามการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แต่ยังไม่มีกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
ก าหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือ           
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในบริเวณนั้นเป็นการชั่วคราวได้ และให้ด า เนินการออก
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ 

ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้
ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๑๓ ทวิ๑๘ เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๑๗ มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๘ มาตรา ๑๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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(๑) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนแจ้งข้อห้าม 
ข้อจ ากัด หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือการด าเนินการ
อย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องทราบเพ่ือด าเนินการตาม (๒) 

(๒) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตด าเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับแจ้งตาม (๑) ไว้
จ าหน่ายหรือให้แก่ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งค าเตือนไว้ในใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ว่า      
ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอ่ืนใน       
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

(๔) ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีแบบแปลนอาคารต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไว้
จ าหน่ายหรือให้แก่ประชาชนได้ 

มาตรา ๑๓ ตรี๑๙ ถ้าผู้ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
(๑) การก าหนดระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือระหว่าง

อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือท่ีสาธารณะ หรือ 
(๒) การก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารชนิดใดหรือประเภทใด 
ผู้นั้นมีสิทธิหารือไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้โดยท าเป็นหนังสือ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตอบข้อหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่ามีความจ าเป็นต้อง
ขอค าปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียก่อนหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด ก็ให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าว
ออกไปอีกได้ไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสามสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้หารือตามวรรคหนึ่งได้ด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
โดยถือปฏิบัติตามค าตอบข้อหารือของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตอบ     
ข้อหารือไปโดยผิดพลาดเป็นเหตุให้ผู้หารือได้ด าเนินการดังกล่าวไปโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

  
 
 
 
 
 

                                                           
๑๙ มาตรา ๑๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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หมวด ๒ 
คณะกรรมกำรควบคุมอำคำร 

                   
  
มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและ         

ผังเมือง๒๐*เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการ
ปกครอง ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด๒๑* ผู้แทนส านักผังเมือง๒๒* ผู้แทนส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๒๓* ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม แห่งละหนึ่ง
คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง 

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน 
 
 

                                                           
๒๐ มาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕ ให้แก้ไขค าในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.๒๕๒๒ จากค าว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 
๒๑ ข้อ ๖ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่๔๗ เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ก าหนดให้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งใดอ้างถึงกรม
อัยการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการที่ปฏิ บัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่ งกรมอัยการ 
กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ อธิบดีกรมอัยการ รองอธิบดีกรมอัยการ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่ง
นั้น อ้างถึงส านักงานอัยการสูงสุด นายกรัฐมนตรี อัยการสูงสุด และรองอัยการสูงสุด 
๒๒ “ส านักผังเมือง” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมการผังเมือง” เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๘ ต่อมาได้มีการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ ๓ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและกรมผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” ซึ่งมาตรา ๔๗ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้แก้ไขถ้อยค าในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยให้ตัดค าว่า “ผู้อ านวยการ
ส านักผังเมือง” ออกเพ่ือให้สอดคล้องกับการยุบเลิกกรมการผังเมือง แต่ไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ที่เป็นผู้แทนส านักผังเมือง 
๒๓ มาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขค าในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากค าว่า “ผู้แทน
ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
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มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่เป็น

โทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๘๒๔ ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการด าเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ทวิ 
(๒) ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒) 
(๓)๒๕ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการในการปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔)๒๖ ก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีหน้าที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕)๒๗ รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 
(๖)๒๘ ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได้ 

ให้น ามาตรา ๑๗ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

                                                           
๒๔ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๕ มาตรา ๑๘ (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๖ มาตรา ๑๘ (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๗ มาตรา ๑๘ (๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๘ มาตรา ๑๘ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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มาตรา ๒๐๒๙ ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการและผัง
เมือง๓๐* มีหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
(๒) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ 
(๓) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่ภาคเอกชน 
(๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 
  

หมวด ๓ 
กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ำย 

และใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร 
                   

 
มาตรา ๒๑๓๑  ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจาก        

เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและด าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

มาตรา ๒๑ ทวิ๓๒ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรือประเภทที่
กฎกระทรวงก าหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตหรือ    ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒๓๓ ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและด าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

(๑) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่ สาธารณะน้อยกว่า     
ความสูงของอาคาร 

(๒) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร 

มาตรา ๒๓๓๔ (ยกเลิก) 

                                                           
๒๙ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๐ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและกรมผังเมอืงเข้าด้วยกัน เป็น “กรม
โยธาธิการและผังเมือง” 
๓๑ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๒ มาตรา ๒๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๓ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๔ มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๒๔๓๕ (ยกเลิก) 

มาตรา ๒๕๓๖ ในกรณีที่เป็นการยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน       
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกิ น             
สี่สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อน      
สิ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีค าสั่งไม่อนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๒๖๓๗ ในกรณีท่ีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่ขออนุญาตนั้น  
มีลักษณะหรืออยู่ในประเภทที่ได้ก าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือ
เป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถ้าวิศวกรหรือสถาปนิก
ผู้รับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไว้ในค าขอมิได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธไม่รับพิจารณา
ค าขอนั้น 

มาตรา ๒๗๓๘ ในการตรวจพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้    
ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการ
ค านวณที่ได้ยื่นไว้ เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และให้น ามาตรา ๒๕ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบ     
แบบแปลน หรือรายการค านวณตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตให้ภายในสามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญผิดจาก
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นการยื่นค าขอใหม่และให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๕ ต่อไป 

มาตรา ๒๘๓๙ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณที่ได้ยื่น
มาพร้อมกับค าขอรับใบอนุญาตกระท าโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายการค านวณ 

                                                           
๓๕ มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๖ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๗ มาตรา ๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๘ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๙ มาตรา ๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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มาตรา ๒๘ ทวิ๔๐ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดด้าน
สถาปัตยกรรมของอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับค าขอรับใบอนุญาตกระท า
โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ให้        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมส่วนภายใน
อาคาร เว้นแต่ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ 

มาตรา ๒๙๔๑ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานกับ     
วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบพร้อมทั้งแนบหนังสือ
แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย 

ผู้ควบคุมงานจะเป็นบุคคลใดหรือเป็นเจ้าของอาคารก็ได้ เว้นแต่จะเป็นการต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

มาตรา ๓๐๔๒ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้แจ้งชื่อไว้ หรือผู้ควบคุม
งานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบถึง
สิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น 

ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการด าเนินการตามที่ได้รับ
อนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 

มาตรา ๓๑๔๓ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการ
หรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ      
เว้นแต่ 

(๑) เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นค าขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ท า
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

(๒) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ 
(๓) การด าเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็น

กรณีตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ให้น ามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใช้บังคับแก่การด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่

กรณี โดยอนุโลม 
ในกรณีท่ีมีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็นการฝ่าฝืนความในวรรค

หนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระท าของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าของผู้อ่ืนซึ่ง       

                                                           
๔๐ มาตรา ๒๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๑ มาตรา ๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๒ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๓ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระท าดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และผู้ด าเนินการ
ทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม 

มาตรา ๓๒๔๔ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้ 
(๑)๔๕ อาคารส าหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรมแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
(๒) อาคารส าหรับใช้เพ่ือกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือ

กิจการอื่น ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือ

ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระท าการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือท าการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพ่ือกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 
๓๙ ทวิ ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ท าการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
อาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรอง
ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ือให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้
แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ท าการตรวจสอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพ่ือกิจการดังที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได ้

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

มาตรา ๓๒ ทวิ๔๖ เจ้าของอาคาร ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๒) อาคารชุมนุมคน 
(๓) อาคารตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ท าการตรวจสอบสภาพ
อาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบ    
การเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ 
ระบบระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอ่ืนๆ ของอาคารที่จ าเป็นต่อการป้องกัน
ภยันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้ าพนักงาน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                                                           
๔๔ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๕ มาตรา ๒๑ (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๖ มาตรา ๓๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักช้า เพ่ือ
พิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือด าเนินการตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๖ ทวิ แล้วแต่
กรณี ต่อไป 

มาตรา ๓๓๔๗ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการ
ใช้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพ่ือกิจการตามมาตรา ๓๒ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก          
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว และให้น ามาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือ
มาตรา ๓๙ ทวิ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับ
กิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔๔๘ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้
เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลง หรือใช้หรือยินยอมให้
บุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพ่ือการอ่ืน  ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้น
ยังมีอยู่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๓๕๔๙ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ และเมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตนั้น 

มาตรา ๓๖๕๐ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จะโอนแก่กันมิได้ 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มาตรา ๓๗๕๑ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ ตาย 
ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของบุคคลดังกล่าวซึ่งประสงค์จะท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารนั้นต่อไป ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้
ได้รับใบอนุญาตตาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกดังกล่าวเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นแทน 

                                                           
๔๗ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๘ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๙ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๐ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๑ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๖๔๓ - 
 

มาตรา ๓๘ ในระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่กรณี       
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเก็บใบอนุญาตแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไว้ในบริเวณที่
ได้รับอนุญาตให้กระท าการดังกล่าวหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได ้

ให้ผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒ หรือใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๓ ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ  
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๙ ทวิ๕๒ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดพร้อมทั้งแจ้ง
ข้อมูลและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น        
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และ
จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

(ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้อง
ไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

(ค) ชื่อของผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตาม
มาตรา ๔๙ ทวิ 

(ง) ส าเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคาร เป็น

ผู้ออกแบบและค านวณอาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องทุกประการ 

                                                           
๕๒ มาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณของ
อาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายซึ่งมีค ารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็น
ผู้ออกแบบอาคารและเป็นผู้ออกแบบและค านวณอาคารนั้น 

(ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการด าเนินการดังกล่าว 
(๒) ช าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่ เป็น      

การแจ้งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ

แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง และให้       
ผู้แจ้งเริ่มต้นด าเนินการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง 

ให้น ามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ตรี๕๓ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือ 
ยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้     
ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 

ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่ม
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็วและให้มี
อ านาจด าเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ แล้วแต่กรณี 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การกระท าดังกล่าวเป็นการรุกล้ าที่สาธารณะ 
(๒) การกระท าดังกล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า 

หรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
(๓) การกระท าดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้

หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด เป็นการฝ่าฝืน กฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

                                                           
๕๓ มาตรา ๓๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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หมวด ๓ ทวิ 
กำรอนุญำตให้ใช้อำคำรเพื่อประกอบกิจกำรเกี่ยวกับโรงมหรสพ๕๔ 

                   
  
มาตรา ๓๙ จัตวา๕๕ การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใช้

ประกอบกิจการโรงมหรสพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๓๙ เบญจ๕๖ ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้
อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นโรงมหรสพ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการ         
โรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอ านาจพิจารณาออกใบอนุญาต 
เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการ         
โรงมหรสพ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง๕๗*เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง๕๘*เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ และให้โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด*เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก และให้ประธานคณะกรรมการพิจารณา
การประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอน
ใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง 

ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดู
และจ านวนและระยะห่างของสิ่งของหรือส่วนต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใช้เป็นโรงมหรสพ เช่น        
ห้องฉาย ทางเข้าออก ประตู ที่นั่งคนดู ทางเดิน เป็นต้น ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

                                                           
๕๔ หมวด ๓ ทวิ การอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ มาตรา ๓๙ จัตวา ถึง มาตรา ๓๙ ฉ  
เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๕ มาตรา ๓๙ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๖ มาตรา ๓๙ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๗ มาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขค าในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากค าว่า “อธิบดีกรม
โยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 
๕๘ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและกรมผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น “กรม
โยธาธิการและผังเมือง” 



- ๖๔๖ - 
 

มาตรา ๓๙ ฉ๕๙ ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพให้มีอายุสองปี โดยให้
ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตส าหรับโรงมหรสพ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นค าขอ
ดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้มีอ านาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ จะมีค าสั่งไม่อนุญาต 
  

หมวด ๔ 
อ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

                   
 
มาตรา ๔๐๖๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืน

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินการดังนี้ 

(๑) มีค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการลูกจ้าง หรือบริวาร
ของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระท าดังกล่าว 

(๒) มีค าสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระท า
ดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว 
และ 

(๓) พิจารณามีค าสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้มีค าสั่งตาม (๑) 

มาตรา ๔๑๖๑ ถ้าการกระท าตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นค าขออนุญาตหรือด าเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
หรือด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มี
เหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้น ามาตรา ๒๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๒๖๒ ถ้าการกระท าตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้
ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงาน

                                                           
๕๙ มาตรา ๓๙ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๐ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๑ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๒ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๖๔๗ - 
 

ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ด าเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมด
หรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ด าเนินการรื้อถอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

มาตรา ๔๓๖๓ ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ 
ได้ล่วงพ้นไป ขอให้ศาลมีค าสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติการตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๒ โดยให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ด าเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เองโดยจะต้องปิดประกาศก าหนด 
การรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้รับผิดชอบ    
งานออกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ด าเนินการ จะต้อง
ร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้นเว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็นผู้กระท าหรือมีส่วนร่วมใน      
การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ในการด าเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งด าเนินการ
แทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งด าเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้ 

วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอนให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจยึดและเก็บรักษาไว้หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
รื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๔๖๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต 
หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกว่าจะได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว 

มาตรา ๔๕๖๕ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ครอบครองพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึนดังกล่าวหรือผู้ที่กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ระงับ
การกระท านั้น และสั่งให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และให้น ามาตรา ๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                                                           
๖๓ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๔ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๕ มาตรา ๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๖๔๘ - 
 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่อาคารซึ่งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายโดยได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสภาพหรือมี
การใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือ
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง
ให้ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถ้าอาคารนั้น
อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้  
รื้อถอนอาคารนั้นได้โดยให้น ามาตรา ๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๖ ทวิ๖๖ ในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการจัดแสงสว่าง 
ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบาย
อากาศ ระบบระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอ่ืน ๆ ของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ     
มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินหรืออาจไม่ปลอดภัยจาก
อัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจดังนี้ 

(๑) มีค าสั่งห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ที่อุปกรณ์ หรือบริเวณที่เปิดเผยและเห็นได้
ง่ายที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์นั้น 

(๒) มีค าสั่งให้เจ้าของอาคารด าเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยหรือสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอัน
สมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณ์
ดังกล่าวมีผลท าให้อาคารนั้นมีสภาพหรือการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามใช้อาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนก็ได้ และต้องจัดให้มี
เครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกล่าว 

มาตรา ๔๗๖๗ การสั่งหรือการแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจาก
กรณีตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทวิ ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ด าเนินการหรือ        
ผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น หรือจะท าเป็นบันทึกและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
รับทราบก็ได ้

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศส าเนาค าสั่ง
หรือหนังสือแจ้ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ท าการก่อสร้าง 

                                                           
๖๖ มาตรา ๔๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๗ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๖๔๙ - 
 

ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้นั้นและให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้ง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ด าเนินการ หรือผู้ควบคุมงานได้ทราบค าสั่งหรือหนังสือ
แจ้งนั้นแล้วเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว 

มาตรา ๔๗ ทวิ๖๘ การแจ้งค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการฝ่า
ฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือให้รื้อถอนอาคาร ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้ ผู้ซึ่งจะต้องรับค าสั่งดังกล่าว ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศค าสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระท าดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ซึ่งจะต้องรับค าสั่งได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วเมื่อ
พ้นก าหนดสามวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว 

มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจเข้าไปใน
อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น และเพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น 

มาตรา ๔๙๖๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
ความรู้หรือคุณวุฒิตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงให้เป็นนายตรวจหรือนายช่างได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง๗๐*มีอ านาจแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๙ ทวิ๗๑ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  และ         
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ด าเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี แต่มิได้มีการปฏิบัติ
ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร หรือ
ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน อาจเป็นผู้กระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าดังกล่าว      
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้บุคคลเช่นว่านั้นทราบ และให้มีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง เพ่ือพิสูจน์ว่าเป็นการกระท าของผู้ อ่ืน หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าของผู้ อ่ืน ให้         
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการแจ้งชื่อและการกระท าของบุคคลเช่นว่านั้นให้คณะกรรมการควบคุมอาคาร
ทราบและให้แจ้งสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและ
กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก 

  

                                                           
๖๘ มาตรา ๔๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๙ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๐ มาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขค าในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากค าว่า “อธิบดีกรม
โยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 
๗๑ มาตรา ๔๙ ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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หมวด ๕ 
กำรอุทธรณ์ 

                   
  
มาตรา ๕๐๗๒ ให้มีคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ 
(๑) ใน เขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* ผู้แทนส านักงานอัยการ
สูงสุด ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
และผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน      
หกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในจ านวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน และ
ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง (๑) ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
กรุงเทพมหานครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด 

(๒)๗๓ ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนประกอบด้วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด และบุคคลอื่นอีกไม่
เกิน    หกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้ง ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน
เป็นกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด*เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (๒) ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ให้น ามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร หรือ

หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
(๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระท าการใด ๆ เท่าที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์มอบหมายจะเข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารอันเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกก็ได้ 

                                                           
๗๒ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๓ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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มาตรา ๕๑ ทวิ๗๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีมอบหมายก็ได้ 

ให้น ามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๒๗๕ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับ
ค าสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกค าสั่งดังกล่าว 
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลได้มีค าวินิจฉัย หรือค าพิพากษาเป็น
ประการใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามนั้น 

ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระท าการใดแก่อาคารอันเป็น
มูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนั้นจะเป็นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือมีลักษณะซึ่งไม่อาจรอได้ 

ให้น ามาตรา ๔๗ มาใช้บังคับแก่การแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม 
 

หมวด ๖ 
นำยช่ำง นำยตรวจ และผู้ตรวจสอบ๗๖ 

                   
  
มาตรา ๕๓ ให้นายช่างหรือนายตรวจมีอ านาจเข้าไปในบริเวณที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง      

รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพ่ือตรวจสอบว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ และ
เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือ
ท างานในสถานที่นั้น 

มาตรา ๕๔ เมื่อมีเหตุ อันควรสงสัยว่าอาคารใดซึ่งได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายเสร็จแล้วนั้น ได้กระท าขึ้นโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า

                                                           
๗๔ มาตรา ๕๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๕ มาตรา ๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๖ ชื่อ หมวด ๖ นายช่าง นายตรวจและผู้ตรวจสอบ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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อาคารใดมีการใช้หรือเปลี่ยนการใช้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือ
อาคารใดมีลักษณะตามมาตรา ๔๖ ให้นายช่างมีอ านาจเข้าไปตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได้ และ
เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือ
ท างานในสถานที่นั้น 

มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายช่างหรือนายตรวจต้อง
กระท าการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น และในการนี้ให้
นายช่างหรือนายตรวจแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลที่เก่ียวข้องร้องขอ 

บัตรประจ าตัวให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๕ ทวิ๗๗ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เว้นแต่ผู้นั้นเป็นผู้
ตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๕ ตรี๗๘ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบท าการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ โดยฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น า
มาตรา ๔๙ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 

เขตเพลิงไหม้ 
                   

  
มาตรา ๕๖ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ไว้ ณ ส านักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้โดย
มีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ พร้อมทั้งระบุให้ทราบถึงการกระท าอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๗๗๙ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ และให้ผู้รับใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกล่าวอยู่แล้วก่อนวันที่เกิดเพลิงไหม้ระงับการกระท า
ตามท่ีได้รับอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้นั้นตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

ให้น ามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพ่ือประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ ซึ่งจัดท าหรือควบคุมโดย

ทางราชการ 
                                                           
๗๗ มาตรา ๕๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๘ มาตรา ๕๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๙ มาตรา ๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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(๒) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ืออยู่อาศัยหรือใช้สอยชั่วคราว 

มาตรา ๕๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง      
การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอความเห็นพร้อม
ด้วยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหม้อยู่ในเขต
อ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งท้องที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมกัน
พิจารณาและเสนอความเห็น ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ 

เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เสนอ
ความเห็นพร้อมทั้งข้อสังเกตต่อรัฐมนตรีเพ่ือสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในเขตเพลิงไหม้
ทราบว่า จะมีการปรับปรุงหรือไม่ ประกาศดังกล่าวให้ประกาศไว้ ณ ส านักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นและ
บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ 

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่มีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา ๕๗ 
วรรคหนึ่ง เป็นอันยกเลิก 

ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง 
ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปอีกเป็นเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้นั้น และให้ส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคารจัดท าแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือประกาศใช้บังคับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในราชกิจจานุเบกษาภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๖๐๘๐ เมื่อมีประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ให้ผิดไปจากที่ก าหนดใน
แผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือใบรับแจ้งตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ ที่ได้ออกไว้ก่อนวันประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ซึ่งขัดกับแผนผังดังกล่าว     
ให้เป็นอันยกเลิก 

ให้น ามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม 

มาตรา ๖๐ ทวิ๘๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเริ่มต้นด าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตาม
ประกาศใช้บังคบัแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา ๖๐ ภายในสองปี นับแต่วันใช้บังคับประกาศดังกล่าว 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด เพ่ือใช้ประโยชน์
ตามที่ก าหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนก่อน
เริ่มต้นด าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้โดยก าหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใช้
บังคับอยู่ในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ แต่ถ้าไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนได้ภายในสองปีนับแต่      

                                                           
๘๐ มาตรา ๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๑ มาตรา ๖๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๖๕๔ - 
 

วันใช้บังคับประกาศดังกล่าว ให้ก าหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ ๑ มกราคม
ของปีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้เริ่มต้นด าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดเพ่ือใช้
ประโยชน์ตามที่ก าหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ด าเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นโดย
ให้น ากฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๒ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในท้องที่ใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ถ้าท้องที่นั้นยังไม่มี
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับ ให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ในท้องที่นั้น
ตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ แต่ถ้าต่อมามีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา ๕๘ ให้ถือว่าพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวเป็นอันยกเลิกตัง้แต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีประกาศนั้น 

 
หมวด ๘ 

บทเบ็ดเตล็ด 
                   

  
มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัติ
นี้ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาต เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ด าเนินการ ผู้ควบคุมงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร 

มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง และ
นายตรวจ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๔ ทวิ๘๒ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหักเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ได้รับจากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพ่ือน ามาจัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 
 
 
 

                                                           
๘๒ มาตรา ๖๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๖๕๕ - 
 

หมวด ๙ 
บทก ำหนดโทษ 
                   

  
มาตรา ๖๕๘๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 

มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยัง   
ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๕ ทวิ๘๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ ยังต้องระวางโทษ
ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๕ ตรี๘๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ยังต้องระวางโทษ
ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๕ จัตวา๘๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 
ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ทวิ ยังต้อง
ระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๖๘๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา 
๓๙ ตรี วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๖๖ ทวิ๘๘ ผู้ใดมิได้รื้อถอนอาคารตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ 
โดยมิได้อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

                                                           
๘๓ มาตรา ๖๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๔ มาตรา ๖๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๕ มาตรา ๖๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๖ มาตรา ๖๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๗ มาตรา ๖๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๘ มาตรา ๖๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๖๕๖ - 
 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน     
สามหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มาตรา ๖๗๘๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน    
สามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๘ ผู้ใด 
(๑) ไม่มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม

มาตรา ๕๑ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ 
(๒) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์มอบหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง หรือนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ หรือ
มาตรา ๕๔ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๓ แล้วแต่กรณี 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ถ้าการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าของผู้ด าเนินการ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ 

มาตรา ๗๐๙๐ ถ้าการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการกระท าอันเกี่ยวกับอาคาร
เพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือเป็นการกระท าในทางการค้าเพ่ือให้เช่า      
ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจ าหน่ายโดยมีค่าตอบแทน ซึ่งอาคารใด ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่
บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ 

มาตรา ๗๑๙๑ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ให้ถือว่าเป็นการกระท าของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร ผู้ด าเนินการ ผู้ควบคุมงาน หรือผู้อุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ แล้วแต่กรณี หรือเป็นการกระท า
ตามค าสั่งของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าของผู้อื่น 

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่นิติบุคคลกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการ หรือ
ผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระท าผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การกระท าของ     
นิติบุคคลนั้นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 

มาตรา ๗๓ ในกรณีมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ถือว่าเจ้าของหรือ           
ผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับอาคารที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นหรือบุคคลซึ่งความ
                                                           
๘๙ มาตรา ๖๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๐ มาตรา ๗๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๑ มาตรา ๗๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๖๕๗ - 
 

เป็นอยู่หรือการใช้สอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระท าความผิดดังกล่าว เป็นผู้เสียหาย
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๗๔๙๒ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงาน

อัยการสูงสุด และผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการ

อัยการจังหวัด และหัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัด 
ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ตรี วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๕ จัตวา วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘ มาตรา 
๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคสอง ถ้าผู้กระท าความผิด
ดังกล่าวและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 

ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ าคุกให้
ก าหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงช าระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมตามนั้น เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระ
ค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเที ยบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในเวลาตาม
วรรคสี่ให้ด าเนินคดีต่อไป 

ค่าปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ให้ตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่ต้อง
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

  
บทเฉพำะกำล 
                   

  
มาตรา ๗๕ บรรดาค าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่

ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* และการอนุญาตใด ๆ  
ที่ได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างใน
เขตเพลิงไหม้ หรือการปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามที่ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นค าขอ 
อนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากการขออนุญาต
หรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเป็นไปตาม

                                                           
๙๒ มาตรา ๗๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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พระราชบัญญัตินี้ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งตามมาตรา ๒๗ เพ่ือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามให้
ถูกต้องภายในเวลาสามสิบวัน ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ค าขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันตกไป 

มาตรา ๗๖ อาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้างหรือดัดแปลง และได้กระท าการเสร็จ
แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บั งคับ แม้จะเข้าลักษณะเป็นอาคารประเภทควบคุม การใช้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ก็ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง 

มาตรา ๗๗ ท้องที่ใดมีอาคารก่อสร้างขึ้นเป็นจ านวนมากในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีสภาพหรืออาจท าให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสม หรือไม่
ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และ
การอ านวยความสะดวกแก่การจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปรับปรุงอาคารในท้องที่นั้นแล้ว         
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในก าหนดเวลาไม่เกิน   
หกเดือนนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง แต่การสั่งรื้อถอนอาคารจะต้องกระท าเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การพัฒนาท้องถิ่นหรือประโยชน์ในการใช้ที่สาธารณะของประชาชน 

(๒) มีค าสั่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปรับปรุงอาคารมีผลใช้
บังคับ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ ภายใน
ก าหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

(๓) มีค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารด าเนินการเพ่ือขจัดหรือระงับเหตุที่ก่อให้เกิด
หรืออาจก่อให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร ภายในก าหนดเวลา      
ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

(๔) มีค าสั่งให้เจ้าของอาคารท าสัญญาเช่าที่ดินกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และอัตราค่าเช่าที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้ผู้นั้นได้รับยกเว้นโทษ แต่ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และให้      
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งให้ผู้นั้นรื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้นั้นไม่รื้อถอนอาคาร       
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่
ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าผู้นั้นยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ให้น า
มาตรา ๔๒ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก าหนดนั้นแนบท้าย      
พระราชกฤษฎีกาด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินการให้เช่าที่ดินในบริเวณนั้น เพ่ือเป็นรายได้
ส าหรับบ ารุงท้องถิ่นได้ แต่ที่ดินนั้นยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
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สัญญาเช่าที่ดินที่ท าขึ้นตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้มีระยะเวลาเช่าตามที่ตกลงกันแต่ต้องไม่เกิน      
สิบปี การต่อระยะเวลาเช่าจะกระท ามิได้ เมื่อสิ้นก าหนดเวลาเช่าที่ดินแล้วเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใด
ไม่รื้อถอนขนย้ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของตนออกจากบริเวณที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้ งจ าทั้งปรับ และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีก    
วันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าผู้นั้นยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าด าเนินการรื้อถอน
อาคารนั้นเองในกรณีหลังนี้ให้น ามาตรา ๔๒ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘ ให้ถือว่าอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ได้ยื่นไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ค าสั่งซึ่งได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือ
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป  ทั้งนี้        
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๐ ท้องที่ใดได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่นั้นแล้ว 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
ส. โหตระกิตย์ 

รองนำยกรัฐมนตรี 
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อัตรำค่ำธรรมเนียม 
                   

 
(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง     ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง     ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตรื้อถอน     ฉบับละ  ๕๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย     ฉบับละ  ๕๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้    ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 
(๖)๙๓ ใบรับรอง      ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
(๖ ทวิ)๙๔ ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบ 

กิจการโรงมหรสพ     ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
(๖ ตรี)๙๕ ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร   ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   ฉบับละ  ๑๐ บาท 
(๘) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔) 
(๘ ทวิ)๙๖ การต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพให้เป็นไปตามอัตราใน     

(๖ ทวิ) 
(๙) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้คิดค่าธรรมเนียมส าหรับการก่อสร้ าง หรือ

ส าหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้ 
(ก) อาคารซึ่งสูงไม่เกินสามชั้นหรือไม่เกินสิบห้าเมตร 

คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร แต่ละชั้นรวมกัน   ตารางเมตรละ ๒ บาท 
(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบห้าเมตร 

คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน   ตารางเมตรละ ๔ บาท 
(ค) อาคารประเภทซึ่งต้องมีพ้ืนรับน้ าหนักบรรทุกชั้นใด 

ชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร 
คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน   ตารางเมตรละ ๔ บาท 

(ง) ป้าย คิดตามพ้ืนที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุด 
คูณด้วยส่วนยาวที่สุด     ตารางเมตรละ ๔ บาท 
 
 
 

                                                           
๙๓ อัตราค่าธรรมเนียม (๖) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๔ อัตราค่าธรรมเนียม (๖ ทวิ) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๕ อัตราค่าธรรมเนียม (๖ ตรี) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๖ อัตราค่าธรรมเนียม (๘ ทวิ) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



- ๖๖๑ - 
 

(จ) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน 
ทางหรือท่อระบายน้ า รั้ว หรือก าแพง 
รวมทั้งประตูรั้วหรือก าแพง คิดตามความยาว   เมตรละ  ๑ บาท 

ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือ
เป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๖๒ - 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ได้
ประกาศใช้มานานแล้ว แม้ว่าได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกันอยู่ตลอดมา แต่ปัจจุบันบ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าและ
ขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้าน
การควบคุมเกี่ยวกับความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร สมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้เสีย
ใหม่ และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเข้าเป็นฉบับเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๙๗ 

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บั งคับยังคงปฏิบัติหน้ าที่ ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขึ้นใหม่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๘ บรรดาค าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้มาขอรับคืนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาตดังกล่าว
ต่อไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๙ บรรดาเขตเพลิงไหม้ที่ได้มีประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตาม
มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นเริ่มต้นด าเนินการปรับปรุงภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้น ามาตรา 
๖๐ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือค าสั่งที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติ ใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้เหมาะสมและ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วยการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนการด าเนินการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แทนการขออนุญาต เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชน
มากยิ่งขึ้น ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการบังคับการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทก าหนดโทษ อัตราโทษ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระท าความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติอ่ืนที่

                                                           
๙๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๙/ตอนที่ ๓๙/หน้า ๑/ ๖เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๖๖๓ - 
 

เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นหรือให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๙๘ 

มาตรา ๓๑ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค าสั่งใดที่ อ้างถึงโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ให้ถือว่ากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค าสั่งนั้นอ้างถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๒ บรรดาค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่น
มหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๓ ใบอนุญาตให้ก่อสร้างโรงมหรสพและใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
โรงมหรสพที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปโดยให้ถือเป็นใบอนุญาตก่อสร้างโรงมหรสพหรือใบอนุญาต
ดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๔ ใบอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
ภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไป
จนกว่าจะสิ้นอายุ ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะใช้สถานที่นั้นเป็นโรงมหรสพต่อไปหลังจาก
ใบอนุญาตสิ้นอายุ และได้ยื่นค าขออนุญาตใช้สถานที่ดังกล่าวเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพต่ อไปก่อนวันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้โรงมหรสพนั้นต่อได้ตามใบอนุญาตเดิม เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุญาต
ตามมาตรา ๓๙ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
จะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่นั้นเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๕ บรรดาค าขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ค าขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากค า
ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นเพ่ือให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                           
๙๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๗/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๑/ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 



- ๖๖๔ - 
 

มาตรา ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คง
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

มาตรา ๓๗ บรรดากฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือค าสั่งที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้
ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้น ๆ ใช้บังคับ 

หมำยเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาประเทศได้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะได้มีการขยายตัวของเมืองในด้านการก่อสร้างอาคารเพ่ิมมากขึ้น 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สมควร
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเสียใหม่ โดยก าหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความ
มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง 
การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
ภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ประกอบกับโรงมหรสพก็เป็นอาคารอย่างหนึ่ง สมควรที่จะน าหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้โรงมหรสพมา
บัญญัติรวมเป็นฉบับเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพ่ือสะดวกต่อการใช้กฎหมาย และสมควร
ก าหนดให้สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการขนส่งบุคคลในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุก หรือสถานที่อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๙๙ 

มาตรา ๔๗  ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑) ให้แก้ไขค าว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” ค าว่า “อธิบดีกรม

โยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และค าว่า “ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และค าว่า “โยธาธิ
การจังหวัด” เป็น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” 

(๒) ให้ตัดค าว่า “ผู้อ านวยการส านักผังเมือง” ออก เพ่ือให้สอดคล้องกับการยุบเลิกกรมการ 
ผังเมือง 

 

                                                           
๙๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 



- ๖๖๕ - 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการ
แก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้อง
กับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอน
อ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการ หรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็น
ของหน่วยงานใด หรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้
ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วน
ราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ 
รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ และพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๐๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหา
ความยากจนและขยายโอกาสให้คนยากจน และคนด้อยโอกาส ซึ่งนโยบายประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้ผู้ มี
รายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย รวมทั้งได้รับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น ดังนั้น เพื่อให้กระทรวง ทบวง 
กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐสามารถ
ด าเนินการจัดให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ าส าหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใน
ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง หรือด้านข้อก าหนดมาตรฐานอาคารในบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ        
ความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เช่น ระยะถอยร่น เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคารหรือ
ระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน เป็นต้น สมควรยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารบางประการ โดยออกเป็นกฎกระทรวง เพ่ือให้อาคารที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มี
หรือพัฒนานั้นสอดคล้องกับความต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้  
 

                                                           
๑๐๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๔/ตอนที่ ๖๘ ก/หน้า ๑/ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 



- ๖๖๖ - 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๖๗ - 
 

 

พระรำชบัญญัติ 
กำรขุดดินและถมดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีท่ี ๕๕ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ        
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เทศบาล 
(๒) กรุงเทพมหานคร 
(๓) เมืองพัทยา 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๗/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า ๔๑/ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 



- ๖๖๘ - 
 

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือ   

ถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะ
ประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่อ่ืนนอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 

ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อนวันใช้บังคับไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่ท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน 
“พ้ืนดิน” หมายความว่า พ้ืนผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
“ขุดดิน” หมายความว่า กระท าแก่พ้ืนดินเพ่ือน าดินขึ้นจากพ้ืนดิน หรือท าให้พ้ืนดินเป็น     

บ่อดิน 
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พ้ืนดิน ที่เกิดจากการขุดดิน 
“ถมดิน” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ต่อดินหรือพ้ืนดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม 
“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะ

ขุดดนิหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง 
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดิน

ที่จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระยะห่างจากขอบบ่อดิน
หรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และ
วิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
(๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๓) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๔) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
(๕) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้ง

ขึ้นก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
(๖) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตท้องที่อ่ืน นอกจาก (๑) ถึง (๕) 
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายอื่นท่ีได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว 

มาตรา ๖ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างตลอดจนการอ่ืน 
ที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนด 

(๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน 
(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดินความลึกและ

ขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพ้ืนที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดิน
ถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น 

(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนในการขุดดินหรือถมดิน 

มาตรา ๗ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้วให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๘ 

ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั้นได้ 

ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออก
กฎกระทรวงก าหนดเรื่องนั้น ให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็น    
อันยกเลิก และให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้
จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๘ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการที่ได้
กระท าไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๘ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 

(๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 
เนื่องจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น 
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การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้มีผลใช้บั งคับได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย 

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม     
ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแล้ว และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นให้
ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง 

มาตรา ๙ การแจ้งหรือการส่งค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ให้ท าเป็น
หนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน แล้ว แต่กรณี   
ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น หรือจะท าเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศส าเนาหนังสือแจ้งหรือค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขุดดินหรือถมดิน และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน       
ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน ได้ทราบค าสั่งนั้น เมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศ
ดังกล่าว 

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมี
อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้และก าหนด
กิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 
คณะกรรมกำรกำรขุดดินและถมดิน 

                   
  

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน” 
ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทน     
กรมที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนส านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ผู้แทนกรมการผังเมือง ผู้แทนสภาวิศวกร และผู้แทนสภาสถาปนิก
แห่งละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง* เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
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(๒) ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน 

มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน        
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา หรือปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบายค าแนะน าหรือ        
ความเห็นได ้

ให้น ามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

หมวด ๒ 
กำรขุดดิน 

                   

มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือ     
มีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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(๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน 
(๒) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
(๓) รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 
(๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
(๕) ระยะเวลาท าการขุดดิน 
(๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(๗) ที่ตั้งส านักงานของผู้แจ้ง 
(๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท าการขุดดิน 
(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก 

ใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดินตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง 

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้ งได้รับแจ้งให้แก้ไข
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล 

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก   
ใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามมาตรา ๑๗ วรรคห้า ให้เป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ท่ีมีการขุดดินนั้น 

มาตรา ๑๙ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผัง บริเวณ
และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ 

ถ้าใบรับแจ้งช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ขอรับ   
ใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการช ารุดสูญหายหรือถูกท าลาย
ดังกล่าว 

มาตรา ๒๐ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องท าการขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๖ 

มาตรา ๒๑ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ 
และต้องรับผิดในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการที่จ้างหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

มาตรา ๒๒ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ ไม่เป็นเหตุคุ้มครอง
การขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อมผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ
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ที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่
ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

มาตรา ๒๓ การขุดบ่อน้ าใช้ที่มีพ้ืนที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อ      
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มาตรา ๒๔ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนว
เขตที่ดินของผู้อ่ืนในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลาย
ของดินตามวิสัยที่ควรกระท า 

มาตรา ๒๕ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ หยุด     
การขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี้ ให้ 
ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  
หมวด ๓ 
กำรถมดิน 

                   
  

มาตรา ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่าง
เจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่
ข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืน 

พ้ืนที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร 
การถมดินที่มีพ้ืนที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ าตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อ           
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก     
ใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๑๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗ ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องท าการถมดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๖ 
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มาตรา ๒๘ ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ 
และต้องรับผิดในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการที่จ้างหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  
หมวด ๔ 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
                   

  
มาตรา ๒๙ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจาก 

การขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ 

เมื่อได้รับค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไป
ตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้ าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า       
ความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ให้มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้       
ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ ตามท่ีเห็นสมควร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย
ด้วย 

มาตรา ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามมาตรา ๑๗ 
หรือการถมดินตามมาตรา ๒๖ ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือใน
ระหว่างเวลาท าการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มี
ค าสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออก
ค าสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจ าเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้ 

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของ
ที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดิน
หรือถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจ าเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เห็นชอบด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้มีค าสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้น 
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ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นอันสิ้นผล 

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง         
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด ๕ 

กำรอุทธรณ์ 
                   

  
มาตรา ๓๔ ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกค าสั่งตามวรรคหนึ่งในฐานะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ยื่นค าขอทุเลาพร้อม
อุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือ
จะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนก็ได้ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
  

หมวด ๖ 
บทก ำหนดโทษ 
                   

  
มาตรา ๓๕ ผู้ใดท าการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือท าการถมดินตามมาตรา ๒๖วรรคสาม  

โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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หากการกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๖ (๑) ผู้นั้น
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๓๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน          
สามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรา ๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ    
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๓๘ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ใน    
การปฏิบัติการตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๓๙ ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๐ ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือการถมดินตาม
มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นต้องระวางโทษจ าคุก    
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือ       
วรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน
ห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรา ๔๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสองให้           
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหา
ได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาอาญา 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือนิติบุคคลอ่ืนกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระท าอันเป็นความผิดนั้นต้องระวางโทษตามที่บัญญัติ
ไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท านั้นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 

มาตรา ๔๔  ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ถือว่าเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหาย เนื่องจาก
การกระท าความผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 
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บทเฉพำะกำล 
                   

  
มาตรา ๔๕ ผู้ ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

พระราชบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา 
๒๖ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่นั้น และเมื่อได้ด าเนินการ
แล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
ชวน หลีกภัย 
นำยกรัฐมนตรี 
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อัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย 
                   

  
ค่าธรรมเนียม 
(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน  ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท 
(๒) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร    หน้าละ  ๕ บาท 
  
ค่าใช้จ่าย 
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่  ให้จ่ายเท่าที่จ าเป็นและใช้จ่ายไปจริง 

ขุดดินหรือถมดิน                                      
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ  ให้จ่ายเท่าที่จ าเป็นตามระเบียบของ 
 สถานที่ขุดดินหรือถมดิน    ทางราชการแก่ผู้ไปท างานเท่าอัตรา 
       ของทางราชการ 

(๒)     ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการขุดดินเพ่ือน าดินไปถม
พ้ืนที่ที่ท าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือกิจการอ่ืนอย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่
เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้ 
สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินเพ่ือให้การขุดดินหรือถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนตามที่กฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้ งขึ้น  ซึ่ งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาและบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และในท้องที่อ่ืนที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

มาตรา ๙ ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขค าว่า “กรมโยธาธิ
การ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” ค าว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและ       
ผังเมือง” และค าว่า “ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้ โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ท่ีโอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอน
ส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจ
หน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารง
ต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
จ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

                                                           
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 
หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
นายกมล   สุขสมบูรณ์ รองปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
นายวีระชัย   ชมสาคร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจาย 
 อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

คณะผู้จัดท ำ 
นายมานะ   บุญยะโภคา รองผู้อ านวยการส านักงานฯ ด้านแผน นิติการ  
 การประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
นายพิพิธ   ทิพย์ธนสาร ผู้อ านวยการส่วนนิติการ 
นางสาวอภิรดี  ประเสริฐฤทธี นิติกรช านาญการ 
ว่าที่ร้อยตรีสุระชัย   เอนกรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ 
นายพณศักร   เอ่ียมสุภาษิต นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวกัลยา   สิทธิจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวส ารวย   สียดยอ พนักงานบันทึกข้อมูล 
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