พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่
พุทธศักราช ๒๔๕๗
มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า เมื่อในรัชกาลแห่งสมเด็จพระบรมชนกนารถ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ขึ้นเมื่อ พระ
พุทธศักราช ๒๔๔๐ และได้ใช้พระราชบัญญัตินั้นเป็นแบบแผนวิธีปกครองทั่วพระราชอาณาจักร อันอยู่
ภายนอกจังหวัดกรุงเทพฯ มาจนบัดนี้ พระราชบัญญัติอื่น ๆ อันเนื่องด้วยวิธีปกครองราษฎร ซึ่งตั้งขึ้นภายหลัง
ต่อมา ได้ยึดพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นี้เป็นหลักอีกเป็นอันมาก เพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ นับว่าเป็นพระราชบัญญัติสาคัญในการปกครองพระราชอาณาจักรอย่างหนึ่ง
ตั้งแต่ได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ในพระพุทธศักราช ๒๔๔๐ มา วิธี
ปกครองพระราชอาณาจักรได้จัดการเปลี่ยนแปลงดาเนินมาโดยลาดับหลายอย่าง ทรงพระราชดาริเห็นว่า ถึง
เวลาอันสมควรที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ให้ตรงกับวิธีการปกครองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ จึง
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๖ ของเดิม
แห่งใดที่ยังใช้ได้ให้คงไว้ แห่งใดที่เก่าเกินกว่าวิธีปกครองทุกวันนี้ ก็แก้ไขให้ตรงกับเวลารวบรวมตราเป็น
พระราชบัญญัติไว้ สืบไปดังนี้
หมวดที่ ๑
ว่าด้วยนามและการใช้พระราชบัญญัติ
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันประกาศแล้วให้ใช้ทั่วทุกมณฑล เว้นแต่ในจังหวัด
กรุงเทพฯ ชั้นใน และเมื่อใช้พระราชบัญญัตินี้แล้วให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่รัตนโกสินทร
ศก ๑๑๖ เสีย ใช้พระราชบัญญัตินี้แทนสืบไป
มาตรา ๓ บรรดาพระราชกาหนดกฎหมายแต่ก่อน บทใดข้อความขัดกับพระราชบัญญัตินี้ ให้
ยกเลิกกฎหมายบทนั้นตั้งแต่วันที่ได้ใช้พระราชบัญญัตินี้ไป
การยกเลิกตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานันและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน จะกระทามิได้
มาตรา ๔ อานาจหน้าที่สมุหเทศาภิบาล ซึ่งกล่าวต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ ส่วนในมณฑล
กรุงเทพฯ ให้เป็นอานาจและหน้าที่ของเสนาบดีกระทรวงนครบาล หรือข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงนครบาล

ซึ่งเสนาบดีกระทรวงนครบาล จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีอานาจหน้าที่เฉพาะการนั้น ๆ อีก
ประการหนึ่งความที่กล่าวต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ แห่งใดมีใจความว่า สมุหเทศาภิบาลจะทาได้ด้วยอนุมัติ
ของเสนาบดี ใจความอันนี้ไม่ต้องใช้ ในส่วนมณฑลกรุงเทพฯ เพราะหน้าที่สมุหเทศาภิบาลและเสนาบดีในส่วน
มณฑลกรุงเทพฯ รวมอยู่ในตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงนครบาล
มาตรา ๕ ให้เสนาบดีผู้บัญชาการปกครองท้องที่มีอานาจที่จะตั้งกฎข้อบังคับ สาหรับจัดการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าและกฎนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต และประกาศในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็ให้ถือว่าเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ในการที่จะกาหนดเขตหมู่บ้านและตาบลทั้งปวงในหัวเมืองใด ให้ผู้ว่าราชการเมือง
นั้น เมื่อได้อนุมัติของสมุหเทศาภิบาลแล้ว มีอานาจที่จะกาหนดได้ และการที่จะกาหนดเขตอาเภอนั้นก็ให้
สมุหเทศาภิบาลมีอานาจที่จะกาหนดได้ เมื่อได้รับอนุมัติของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้ว ฉะนั้น ส่วน
มณฑลกรุงเทพฯ เสนาบดีกระทรวงนครบาลกาหนดได้เด็ดขาด
หมวดที่ ๒
ว่าด้วยวิธีอธิบายศัพท์ที่ใช้ในพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗ ศัพท์ว่า บ้าน และ เจ้าบ้าน ซึ่งกล่าวในพระราชบัญญัตินี้ ให้พึงเข้าใจดังนี้ คือ
ข้อ ๑ ศัพท์ว่า บ้านนั้น หมายความว่า เรือนหลังเดียวก็ตาม หลายหลังก็ตาม ซึ่งอยู่ในเขตที่มี
เจ้าของเป็นอิสระส่วนหนึ่งนับในพระราชบัญญัตินี้ว่า บ้านหนึ่ง ห้องแถว และแพ หรือเรือชาซึ่งจอดประจาอยู่ที่
ใด ถ้ามีเจ้าของหรือผู้เช่าครอบครองเป็นอิสระต่างหากห้องหนึ่ง หลังหนึ่ง ลาหนึ่ง หรือหมู่หนึ่ง ในเจ้าของหรือ
ผู้เช่าคนหนึ่ง นั้น ก็นับว่าบ้านหนึ่ง เหมือนกัน
ข้อ ๒ ศัพท์ว่า เจ้าบ้านนั้น หมายความว่าผู้อยู่ปกครองบ้าน ซึ่งได้ว่ามาแล้วในข้อก่อน จะ
ครอบครองด้วยเป็นเจ้าของก็ตาม ด้วยเป็นผู้เช่าก็ตาม ด้วยเป็นผู้อาศัยโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม นับตาม
พระราชบัญญัตินี้ว่าเป็นเจ้าบ้าน
ข้อ ๓ วัด โรงพยาบาล โรงทหาร โรงเรียน เรือนจา ที่ทาการไปรษณีย์ สถานีรถไฟ สถานที่
ต่าง ๆ ของรัฐบาล อยู่ในความปกครองของหัวหน้าในที่นั้น ไม่นับเป็นบ้านตามพระราชบัญญัตินี้

หมวดที่ ๓
ว่าด้วยลักษณะปกครองหมู่บ้าน
ตอน ๑
การตั้งหมู่บ้าน

มาตรา ๘ บ้านหลายบ้านอยู่ในท้องที่อันหนึ่ง ซึ่งควรอยู่ในความปกครองอันเดียวกันได้ ให้
จัดเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ลักษณะที่กาหนดหมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือความสะดวกแก่การปกครองเป็น
ประมาณ คือ
ข้อ ๑ ถ้าเป็นที่มีคนอยู่รวมกันมาก ถึงจานวนบ้านน้อย ให้ถือเอาจานวนคนเป็นสาคัญ
ประมาณราว ๒๐๐ คน เป็นหมู่บ้านหนึ่ง
ข้อ ๒ ถ้าเป็นที่ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึงจานวนคนจะน้อย ถ้าและจานวนบ้านไม่ต่า
กว่า ๕ บ้านแล้ว จะจัดเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ก็ได้
ตอน ๒
การแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
การออกจากตาแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มาตรา ๙ ในหมู่บ้านหนึ่งให้มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่บ้าน
ละสองคน เว้นแต่หมู่บ้านใดมีความจาเป็นต้องมีมากกว่าสองคน ให้ขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย
ในหมู่บ้านใด ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรให้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ก็ให้มี
ได้ตามจานวนที่กระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควร
ผู้ใหญ่บ้านจะได้รับเงินเดือน แต่มิใช่จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ส่วนผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง จะได้รับเงินตอบแทนตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๑๐ ผู้ใหญ่บ้านมีอานาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน
มาตรา ๑๑ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการ
เลือก
(๒) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจา และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก
มาตรา ๑๒

ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) อายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันรับเลือก

(๓) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือกและเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็น
หลักฐาน
(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดในราช
กิจจานุเบกษา
(๗) ไม่เป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง
ข้าราชการประจา พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือลูกจ้างของเอกชนซึ่งมีหน้าที่ทางานประจา
(๘) ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม
(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทุจริตต่อหน้าที่ และยังไม่พ้นกาหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก
ปลดออก หรือไล่ออก
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม่พ้นกาหนดเวลาสิบปีนับแต่วันพ้นโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออก
ใบอนุญาตให้ได้ กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) หรือ (๗) และยังไม่พ้น
กาหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจาตาบล หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และยังไม่พ้น
กาหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
(๑๔) มีพื้นความรู้ไม่ต่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ากว่า
การศึกษาภาคบังคับ เว้นแต่ในท้องที่ใดไม่อาจเลือกผู้มีพื้นความรู้ดังกล่าวได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นหรือผ่อนผันได้
(๑๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเสียสิทธิในกรณีที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง
มาตรา ๑๓ การเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให้กระทาโดยวิธีลับ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

เพื่อประโยชน์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งนายอาเภอแต่งตั้งจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินสามคน และราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของ
ราษฎรในหมู่บ้านจานวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
การแต่งตั้งกรรมการ วิธีการเลือกประธานคณะกรรมการ และวิธีการตรวจสอบตามวรรคสอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
เมื่อราษฎรส่วนใหญ่เลือกผู้ใดเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ให้นายอาเภอออกคาสั่งเพื่อแต่งตั้งและให้
ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ในกรณีที่ผู้รับเลือกมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก
ทั้งนี้ เมื่อนายอาเภอได้มีคาสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วให้รายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือสาคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่มีการคัดค้านว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามวรรคสี่ได้รับเลือกมาโดยไม่สุจริต
และเที่ยงธรรม ให้นายอาเภอดาเนินการสอบสวน และถ้าผลการสอบสวนได้ความตามที่มีผู้คัดค้านให้รายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่งโดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
นายอาเภอมีคาสั่งแต่งตั้ง
การพ้นจากตาแหน่งของผู้ใหญ่บ้านตามวรรคห้า ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้ใหญ่บ้านได้
กระทาลงไปในขณะที่ดารงตาแหน่ง
มาตรา ๑๔ ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุครบหกสิบปี
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี มิให้ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๕)
(๓) ตาย
(๔) ได้รับอนุญาตจากนายอาเภอให้ลาออก
(๕) หมู่บ้านที่ปกครองถูกยุบ
(๖) เมื่อราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ในหมู่บ้านนั้นจานวน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดเข้าชื่อกันขอให้
ออกจากตาแหน่ง ในกรณีเช่นนั้นให้นายอาเภอสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนของนายอาเภอ
ว่าบกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่ง
(๘) ไปเสียจากหมู่บ้านที่ตนปกครองติดต่อกันเกินสามเดือน เว้นแต่เมื่อมีเหตุอันสมควรและ
ได้รับอนุญาตจากนายอาเภอ
(๙) ขาดการประชุมประจาเดือนของกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่นายอาเภอเรียกประชุมสามครั้ง
ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร
(๑๐) ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากตาแหน่ง เนื่องจากกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑๑) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องทาอย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตาแหน่งตาม (๖) ให้นายอาเภอรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยเร็วด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดตาม (๑๑) ต้องกาหนดให้ราษฎรใน
หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้วย
มาตรา ๑๕ ผู้ใหญ่บ้านและกานันท้องที่ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกราษฎรซึ่งมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๖ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
มาตรา ๑๖ ผู้มีสิทธิจะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายรักษาความสงบ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๗ เมื่อผู้ใดได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
รักษาความสงบ ให้กานันรายงานไปยังนายอาเภอเพื่อออกหนังสือสาคัญไว้เป็นหลักฐาน และให้ถือว่าผู้นั้นเป็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตั้งแต่วันที่นายอาเภอออกหนังสือสาคัญ
มาตรา ๑๗ ทวิ ในหมู่บ้านใดมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะ
แต่งตั้งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอีกตาแหน่งหนึ่งก็ได้ ส่วนเงิน
ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๑๘
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอยู่ใน
ตาแหน่งคราวละห้าปี
นอกจากออกจากตาแหน่งตามวาระ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
รักษาความสงบต้องออกจากตาแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ หรือเพราะ
เหตุเช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๒) ถึง (๗)
ถ้าตาแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบว่างลง ให้
มีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบแทน และให้นาความใน
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้ซึ่งได้รับคัดเลือกตามวรรคสามอยู่ในตาแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
เมื่อผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตาแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบต้องออกจากตาแหน่งด้วย
มาตรา ๑๙ เมื่อปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่
(๑) กรณีที่หมู่บ้านใดมีจานวนราษฎรเพิ่มขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เมื่อกานันและผู้ใหญ่บ้าน
ในตาบลนั้นปรึกษากันเห็นว่า จานวนราษฎรนั้นเกินกว่าความสามารถของผู้ใหญ่บ้านคนเดียวจะดูแลปกครอง
ให้เรียบร้อยได้ ให้กานันรายงานต่อนายอาเภอเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ใน
กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร ให้ตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่และเลือกผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติมขึ้นใหม่ได้
(๒) กรณีที่ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านใดว่างลง ให้เลือกผู้ใหญ่บ้านภายในกาหนดสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นว่างลง

ในกรณีมีความจาเป็นไม่อาจจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านภายในกาหนดตาม (๒) ได้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปได้เท่าที่จาเป็น และในระหว่างที่ยังมิได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านในตาบลนั้นคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้าน หรือจะแต่งตั้งบุคคลผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ เป็นผู้รักษาการผู้ใหญ่บ้านจนกว่าจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
ก็ได้
มาตรา ๒๐ เมื่อผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตาแหน่งด้วยเหตุประการใด ๆ เป็นหน้าที่ของกานัน
นายตาบลนั้น จะต้องเรียกหมายตั้งและสามะโนครัวทะเบียนบัญชีที่ได้ทาขึ้นไว้ในหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านนั้นคืนมา
รักษาไว้ เมื่อผู้ใดรับตาแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแทน ก็ให้มอบสามะโนครัวและทะเบียนบัญชีทั้งปวงให้ แต่หมายตั้ง
นั้นกานันต้องรีบส่งให้กรมการอาเภอ อนึ่งการที่จะเรียกคืนหมายตั้งและสามะโนครัวทะเบียนบัญชีที่ได้กล่าว
มาในข้อนี้ ถ้าขัดข้องประการใด กานันต้องรีบแจ้งความต่อกรมการอาเภอ
มาตรา ๒๑ ถ้าผู้ใหญ่บ้านคนใดจะทาการในหน้าที่ไม่ได้ในครั้งหนึ่งคราวหนึ่งให้มอบหน้าที่
ให้แก่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนจนกว่าผู้ใหญ่บ้านนั้นจะทาการในหน้าที่
ได้ และรายงานให้กานันทราบ ถ้าการมอบหน้าที่นั้นเกินกว่าสิบห้าวัน ให้กานันรายงานให้นายอาเภอทราบ
ด้วย
ตอน ๓
การตั้งหมู่บ้านชั่วคราว
มาตรา ๒๒ ถ้าในท้องที่อาเภอใดมีราษฎรไปตั้งชุมนุมทาการหาเลี้ยงชีพแต่ในบางฤดู ถ้าและ
จานวนราษฎรซึ่งไปตั้งทาการอยู่มากพอสมควรจะจัดเป็นหมู่บ้านได้ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
เพื่อความสะดวกแก่การปกครอง ก็ให้นายอาเภอประชุมราษฎรในหมู่นั้นเลือกว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง หรือ
หลายคนตามควรแก่กาหนดที่ว่าไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นี้
มาตรา ๒๓ ผู้ซึ่งสมควรจะเป็นว่าที่ผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๒๒ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔)
มาตรา ๒๔ ผู้ใหญ่บ้านเช่นนี้ ให้เรียกว่า ว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน เพราะเหตุที่เป็นตาแหน่งชั่วครั้งหนึ่ง
คราวหนึ่ง แต่มีอานาจและหน้าที่เท่าผู้ใหญ่บ้านทุกประการ ถ้าราษฎรเลือกผู้หนึ่งผู้ใดอันสมควรจะว่าที่
ผู้ใหญ่บ้านได้ ก็ให้รายงานขอหมายตั้งต่อผู้ว่าราชการเมือง
มาตรา ๒๕ หมายตั้งว่าที่ผู้ใหญ่บ้านนี้ ให้ผู้ว่าราชการเมืองทาหมายพิเศษตั้ง เพื่อให้ปรากฏว่า
ผู้นั้นว่าที่ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เดือนนั้นเพียงเดือนนั้นเป็นที่สุด ตามกาหนดฤดูกาลที่ราษฎรจะตั้งชุมนุมกันอยู่ในที่
นั้น เมื่อราษฎรอพยพแยกย้ายกันไปแล้ว ก็ให้เป็นอันสิ้นตาแหน่งและหน้าที่ เมื่อถึงฤดูใหม่ก็ให้เลือกตั้งใหม่อีก
ทุกคราวไป

มาตรา ๒๖ หมู่บ้านที่จัดขึ้นชั่วคราวนี้ ให้รวมอยู่ในกานันนายตาบลซึ่งได้ว่ากล่าวท้องที่นั้นแต่
เดิม เว้นไว้แต่ถ้าท้องที่เป็นท้องที่ป่าเปลี่ยวห่างไกลจากกานัน เมื่อมีจานวนคนที่ไปตั้งอยู่มากผู้ว่าราชการเมือง
เห็นจาเป็นจะต้องมีกานันขึ้นต่างหาก ก็ให้เลือกและตั้งว่าที่กานันได้โดยทานองตั้งว่าที่ผู้ใหญ่บ้านตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว
ตอน ๔
หน้าที่และอานาจของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มาตรา ๒๗ ผู้ใหญ่บ้านทาหน้าที่ช่วยเหลือนายอาเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้า
ราษฎรในหมู่บ้านของตน และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) อานวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎร
ในหมู่บ้าน
(๒) สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีในท้องที่
(๓) ประสานหรืออานวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) รับฟังปัญหาและนาความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการที่จาเป็นของราษฎรใน
หมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การแก้ไขหรือช่วยเหลือ
(๕) ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการ
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ โดยกระทาตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนา
(๗) อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร
(๘) แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อบาบัดปัดป้องภยันตราย
สาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย
(๙) จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจาอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง
(๑๐) ปฏิบัติตามคาสั่งของกานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นใน
หมู่บ้านให้กานันทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอาเภอด้วย
(๑๑) ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือ
ตามที่กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอาเภอมอบหมาย
มาตรา ๒๘ ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่และอานาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญาดังต่อไปนี้ คือ
ข้อ ๑ เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทาผิดกฎหมาย เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของ
ตน ต้องแจ้งความต่อกานันนายตาบลให้ทราบ

ข้อ ๒ เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทาผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่
ใกล้เคียง ต้องแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นให้ทราบ
ข้อ ๓ เมื่อตรวจพบของกลางที่ผู้ที่กระทาผิดกฎหมายมีอยู่ก็ดี หรือสิ่งของที่สงสัยว่าได้มาโดย
การกระทาผิดกฎหมาย หรือเป็นสิ่งของสาหรับใช้ในการกระทาผิดกฎหมายก็ดี ให้จับสิ่งของนั้นไว้และรีบนาส่ง
ต่อกานันนายตาบล
ข้อ ๔ เมื่อปรากฏว่าผู้ใดกาลังกระทาผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่า เป็นผู้ที่ได้กระทา
ผิดกฎหมายก็ดี ให้จับตัวผู้นั้นไว้และรีบนาส่งต่อกานันนายตาบล
ข้อ ๕ ถ้ามีหมายหรือมีคาสั่งตามหน้าที่ราชการ ให้จับผู้ใดในหมู่บ้านนั้น เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านที่จะจับผู้นั้น และรีบส่งต่อกานัน หรือกรมการอาเภอตามสมควร
ข้อ ๖ เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้น หรือให้ยึด ผู้ใหญ่บ้านต้องจัดการให้
เป็นไปตามหมาย
มาตรา ๒๘ ทวิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติกิจการตามอานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเท่าที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้ใหญ่บ้านให้กระทา
(๒) เสนอข้อแนะนาและให้คาปรึกษาต่อผู้ใหญ่บ้านในกิจการที่ผู้ใหญ่บ้านมีอานาจหน้าที่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
(๒) ถ้ารู้เห็นหรือทราบว่าเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อย ให้นาความแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน
ถ้าเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียง ให้นาความแจ้งต่อ
ผู้ใหญ่บ้านท้องที่นั้นและรายงานให้ผู้ใหญ่บ้านของตนทราบ
(๓) ถ้ามีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านและสงสัยว่าไม่ได้มาโดยสุจริต ให้นาตัวส่งผู้ใหญ่บ้าน
(๔) เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ต้องระงับเหตุปราบปราม ติดตามจับผู้ร้ายโดยเต็มกาลัง
(๕) เมื่อตรวจพบหรือตามจับได้สิ่งของใดที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการ
กระทาความผิดหรือได้มาโดยการกระทาความผิด ให้รีบนาส่งผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใดได้กระทาความผิดและกาลังจะหลบหนีให้ควบคุมตัวส่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
(๗) ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๒๘ ตรี ในหมู่บ้านหนึ่งให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านเป็น
ประธาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาในหมู่บ้าน ผู้นาหรือผู้แทนกลุ่ม
หรือองค์กรในหมู่บ้าน เป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตาแหน่ง และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายอาเภอ
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านเลือกเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกิน
สิบคน
คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนา และให้คาปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับ
กิจการอันเป็นอานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หรือที่นายอาเภอมอบหมาย หรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ

ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ดาเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน
ผู้นาหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรใดจะมีสิทธิเป็นกรรมการหมู่บ้านตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน
วิธีการเลือกและการแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และการปฏิบัติหน้าที่ การประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาด ของคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้กระทรวงมหาดไทยจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๘ จัตวา ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบใช้อาวุธปืนของทางราชการได้
การเก็บรักษาและการใช้อาวุธปืนให้เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย
หมวดที่ ๔
ว่าด้วยลักษณะปกครองตาบล
ตอน ๑
การตั้งตาบล
มาตรา ๒๙ หลายหมู่บ้านรวมกันราว ๒๐ หมู่บ้าน ให้จัดเป็นตาบลหนึ่ง และเมื่อ
สมุหเทศาภิบาลเห็นชอบด้วยแล้ว ให้ผู้ว่าราชการเมืองกาหนดหมายเขตตาบลนั้นให้ทราบได้ โดยชัดว่าเพียงใด
ทุกด้าน ถ้าที่หมายเขตไม่มีลาห้วย ,หนอง,คลอง,บึง,บางหรือสิ่งใดเป็นสาคัญ ก็ให้จัดให้มีหลักปักหมายเขตไว้
เป็นสาคัญ
มาตรา ๒๙ ทวิ ในตาบลหนึ่งให้มีกานันคนหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขต
ตาบลนั้น กานันจะได้รับเงินเดือนแต่มิใช่จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน
ในตาบลหนึ่งให้มีคณะกรรมการตาบลคณะหนึ่ง มีหน้าที่เสนอข้อแนะนาและให้คาปรึกษาต่อ
กานัน เกี่ยวกับกิจการที่จะปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ของกานัน
คณะกรรมการตาบลประกอบด้วยกานันท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตาบลและแพทย์
ประจาตาบล เป็นกรรมการตาบลโดยตาแหน่ง และครูประชาบาลในตาบลหนึ่งคน กรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการตาบลผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนายอาเภอเป็นผู้คัดเลือกแล้วรายงานไป
ยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อออกหนังสือสาคัญให้ไว้เป็นหลักฐานและให้ถือว่าผู้นั้นเป็นกรรมการตาบล
ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกหนังสือสาคัญ

กรรมการตาบลผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตาแหน่งคราวละห้าปี
นอกจากออกจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตาบลผู้ทรงคุณวุฒิต้องออกจากตาแหน่ง
เพราะพ้นจากตาแหน่งครูประชาบาลหรือกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ
ถ้าตาแหน่งกรรมการตาบลผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง ให้มีการคัดเลือกขึ้นแทนให้เต็มตาแหน่งที่ว่าง
และให้อยู่ในตาแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
การคัดเลือกกรรมการตาบลผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้กระทาภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่าง ถ้าตาแหน่งนั้นว่างลงก่อนถึงกาหนดออกตามวาระไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่
คัดเลือกขึ้นแทนก็ได้
มาตรา ๒๙ ตรี ในการประชุมคณะกรรมการตาบลต้องมีกรรมการตาบลมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งจานวน จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้กานันเป็นประธาน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ตอน ๒
การตั้งกานันและกานันออกจากตาแหน่ง
มาตรา ๓๐ ให้นายอาเภอเป็นประธานประชุมผู้ใหญ่บ้านในตาบลนั้น เพื่อปรึกษาหารือ
คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในตาบลนั้นขึ้นเป็นกานัน เมื่อผู้ใหญ่บ้านที่มาประชุมเห็นชอบคัดเลือกผู้ใดแล้วให้
นายอาเภอคัดเลือกผู้นั้นเป็นกานัน
ในกรณีที่มีผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกานันมากกว่าหนึ่งคน ให้นายอาเภอจัดให้มีการ
ออกเสียงลงคะแนน เมื่อผู้ใหญ่บ้านคนใดได้รับคะแนนสูงสุดให้นายอาเภอคัดเลือกผู้นั้นเป็นกานันในกรณีที่
ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก
การลงคะแนนต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให้กระทาโดยวิธีลับตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อคัดเลือกผู้ใดเป็นกานันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้นายอาเภอรายงานไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือสาคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน
การประชุมผู้ใหญ่บ้านตามวรรคหนึ่งต้องมีผู้ใหญ่บ้านมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดที่มีอยู่ในตาบลนั้น จึงเป็นองค์ประชุม
ให้นาบทบัญญัติในวรรคห้าและวรรคหกของมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการเลือกกานันด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ กานันต้องออกจากตาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อต้องออกจากผู้ใหญ่บ้าน
(๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(๓) ยุบตาบลที่ปกครอง
(๔) เมื่อข้าหลวงประจาจังหวัดสั่งให้ออกจากตาแหน่งเพราะพิจารณาเห็นว่าบกพร่องในทาง
ความประพฤติ หรือความสามารถไม่พอแก่ตาแหน่ง

(๕) ต้องถูกปลดหรือไล่ออกจากตาแหน่ง
การออกจากตาแหน่งกานันนั้นให้ออกจากตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วย เว้นแต่การออกตาม (๒)
(๓) และ (๔) ไม่ต้องออกจากตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ตาแหน่งกานันว่างลง ให้คัดเลือกกานันขึ้นใหม่ภายในกาหนดเวลาสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันที่นายอาเภอได้ทราบการว่างนั้น
หากมีความจาเป็นไม่อาจจัดให้มีการคัดเลือกกานันภายในกาหนดตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปได้เท่าที่จาเป็น และในระหว่างที่ยังมิได้มีการเลือกกานัน ผู้ว่าราชการจังหวัด
จะแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ เป็นผู้รักษาการกานันจนกว่าจะมีการ
คัดเลือกกานันก็ได้
มาตรา ๓๓ ถ้ากานันทาการในหน้าที่ไม่ได้ ในชั่วคราวเวลาใด เช่นไปทางไกลเป็นต้น ให้มอบ
อานาจและหน้าที่ไว้แก่ผู้ใหญ่บ้านคนใดคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในตาบลเดียวกันให้ทาการแทน และให้ผู้แทนนี้มีอานาจ
เต็มที่ในตาแหน่งกานัน แต่การที่กานันจะมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านทาการแทนเช่นนี้ ให้บอก
ผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายในตาบลเดียวกันและบอกกรมการอาเภอให้ทราบไว้ด้วย
ตอน ๓
หน้าที่และอานาจของกานัน
มาตรา ๓๔ บรรดาการที่จะตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยในตาบล คือ การที่จะว่ากล่าว
ราษฎรในตาบลนั้น ให้ประพฤติตามพระราชกาหนดกฎหมายก็ดี หรือการที่จะป้องกันภยันตรายและรักษา
ความสุขสาราญของราษฎรในตาบลนั้นก็ดี หรือการที่จะรับกิจสุขทุกข์ของราษฎรในตาบลนั้นขึ้นร้องเรียนต่อ
ผู้ว่าราชการเมือง กรมการอาเภอ และจะรับข้อราชการมาประกาศแก่ราษฎรในตาบลนั้นก็ดีหรือที่จะจัดการ
ตามพระราชกาหนด กฎหมาย เช่นการตรวจและนาเก็บภาษีอากรในตาบลนั้นก็ดี การทั้งนี้อยู่ในหน้าที่ของ
กานันผู้เป็นนายตาบล ผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงในตาบลนั้น และแพทย์ประจาตาบลจะต้องช่วยกันเอาเป็นธุระจัดการ
ให้เรียบร้อยได้ตามสมควรแก่หน้าที่
มาตรา ๓๔ ทวิ นอกจากอานาจหน้าที่ที่กล่าวโดยเฉพาะให้เป็นอานาจหน้าที่ของกานัน ให้
กานันมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านด้วย
มาตรา ๓๕ กานันมีหน้าที่และอานาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญาดังต่อไปนี้ คือ
ข้อ ๑ เมื่อทราบข่าวว่า มีการกระทาผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในตาบลของ
ตน ต้องแจ้งความต่อกรมการอาเภอให้ทราบ
ข้อ ๒ เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทาผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในตาบลที่
ใกล้เคียงต้องแจ้งความต่อกานันนายตาบลนั้นให้ทราบ
ข้อ ๓ เมื่อปรากฏว่า ผู้ใดกาลังกระทาผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่าเป็นผู้ที่ได้กระทา
ผิดกฎหมายก็ดี ให้จับผู้นั้นไว้ และรีบนาส่งต่อกรมการอาเภอ

ข้อ ๔ ถ้ามีหมายหรือมีคาสั่งตามหน้าที่ราชการให้จับผู้ใดในตาบลนั้น เป็นหน้าที่ของกานันที่
จะจับผู้นั้นแล้วรีบส่งต่อกรมการอาเภอตามสมควร
ข้อ ๕ เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้นหรือให้ยึด กานันต้องจัดการให้เป็นไปตาม
หมาย
ข้อ ๖ ถ้ามีผู้มาขออายัดตัวคนหรือสิ่งของก็ดีหรือผู้ต้องโจรกรรม จะทากฎหมายตราสิน หรือ
มีผู้จะขอทาชันสูตรบาดแผลก็ดี ทั้งนี้ให้กานันสืบสวนฟังข้อความแล้วรีบนาตัวผู้ขอและผู้ต้องอายัด และทรัพย์
สิ่งของบรรดาที่จะพาไปด้วยนั้นไปยังกรมการอาเภอ ถ้าสิ่งของอย่างใดจะพาไปไม่ได้ ก็ให้กานันชันสูตรให้รู้เห็น
แล้วนาความไปแจ้งต่อกรมการอาเภอในขณะนั้น
มาตรา ๓๖ ถ้ากานันรู้เห็นเหตุทุกข์ร้อนของราษฎร หรือการแปลกประหลาดเกิดขึ้นในตาบล
ต้องรีบรายงานต่อกรมการอาเภอให้ทราบ
มาตรา ๓๗ ถ้าเกิดจลาจลก็ดี ฆ่ากันตายก็ดี ชิงทรัพย์ก็ดี ปล้นทรัพย์ก็ดี ไฟไหม้ก็ดี หรือ
เหตุร้ายสาคัญอย่างใด ๆ ในตาบลของตน หรือในตาบลที่ใกล้เคียงอันสมควรจะช่วยได้ก็ดี หรือมีผู้ร้ายแต่ที่อื่น
มามั่วสุมในตาบลนั้นก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่าลูกบ้านในตาบลนั้น บางคนจะเกี่ยวข้องเป็นโจรผู้ร้ายก็ดี เป็น
หน้าที่ของกานันจะต้องเรียกผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านในตาบลออกช่วยต่อสู้ติดตามจับผู้ร้ายหรือติดตามเอาของ
กลางคืน หรือดับไฟ หรือช่วยอย่างอื่นตามควรแก่การโดยเต็มกาลัง
มาตรา ๓๘ ให้กานันดูแลคนเดินทาง ซึ่งไม่มีเหตุควรสงสัยว่าจะเป็นผู้ร้าย ให้ได้มีที่พักตาม
ควร
มาตรา ๓๙ ถ้าผู้เดินทางด้วยราชการจะต้องการคนนาทาง หรือขาดแคลนพาหนะเสบียง
อาหารลงในระหว่างทาง และจะร้องขอต่อกานันให้ช่วยสงเคราะห์ กานันต้องช่วยจัดหาให้ตามที่จะทาได้ ถ้า
หากว่าการที่จะช่วยเหลือนั้นจะต้องออกราคาค่าจ้างเพียงใด ให้กานันเรียกเอาแก่ผู้เดินทางนั้น
มาตรา ๔๐ กานันต้องร่วมมือและช่วยเหลือนายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น
อันอยู่ในตาบลนั้น
มาตรา ๔๑ กานันต้องรักษาบัญชีสามะโนครัว และทะเบียนบัญชีของรัฐบาลในตาบลนั้น
และคอยแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องกับบัญชีของผู้ใหญ่บ้าน
มาตรา ๔๒ กานันต้องทาบัญชีสิ่งของ ซึ่งต้องภาษีอากรในแขวงนั้นยื่นต่อกรมการอาเภอและ
นาราษฎรไปเสียภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีอากร
มาตรา ๔๓ กานันกระทาการตามหน้าที่จะเรียกผู้ใดมาหารือให้ช่วยก็ได้

มาตรา ๔๔ ในตาบลหนึ่ง ให้มีสารวัตรสาหรับเป็นผู้ช่วยและรับใช้สอยของกานัน ๒ คน ผู้ที่
จะเป็นสารวัตรนี้แล้วแต่กานันจะขอร้องให้ผู้ใดเป็น แต่ต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ว่าราชการเมืองด้วยจึง
เป็นได้ และกานันมีอานาจเปลี่ยนสารวัตรได้
ตอน ๔
แพทย์ประจาตาบล การตั้งและหน้าที่
มาตรา ๔๕ ในตาบล ๑ ให้กานันและผู้ใหญ่บ้านประชุมพร้อมกันเลือกผู้ที่มีความรู้ในวิชา
แพทย์ เป็นแพทย์ประจาตาบลคน ๑ สาหรับจัดการป้องกันความไข้เจ็บของราษฎรในตาบลนั้น
มาตรา ๔๖ การแต่งตั้งแพทย์ประจาตาบล ให้ข้าหลวงประจาจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลผู้มี
สัญชาติไทย และต้องแต่งตั้งจากผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในตาบลนั้น เว้นแต่ผู้ที่เป็นแพทย์ประจาตาบลที่ใกล้เคียงกันอยู่
แล้ว และยอมกระทาการรวมเป็นสองตาบล ถ้าข้าหลวงประจาจังหวัดเห็นสมควรก็แต่งตั้งได้
มาตรา ๔๗ เหตุที่แพทย์ประจาตาบลจะต้องออกจากตาแหน่งนั้น เหมือนกับเหตุที่กานัน
จะต้องออกจากตาแหน่งทุกประการ
มาตรา ๔๘ แพทย์ประจาตาบล มีหน้าที่ดังกล่าวต่อไปนี้ คือ
ข้อ ๑
ที่จะช่วยกานันผู้ใหญ่บ้านคิดอ่านและจัดการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ตาบล ดังกล่าวไว้ในมาตรา ๓๖ และ ๕๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้
ข้อ ๒ ที่จะคอยสังเกตตรวจตราความไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแก่ราษฎรในตาบลนั้น และตาบลที่
ใกล้เคียง ถ้าเกิดโรคภัยร้ายแรงเช่นอหิวาตกโรคก็ดี กาฬโรคก็ดี ไข้ทรพิษก็ดี ต้องคิดป้องกัน ด้วยแนะนากานัน
ผู้ใหญ่บ้านให้สั่งราษฎรให้จัดการป้องกันโรคเช่นทาความสะอาดเป็นต้น และแพทย์ประจาตาบลต้องเที่ยวตรวจ
ตราชี้แจงแก่ราษฎรด้วย
ข้อ ๓ การป้องกันโรคภัยในตาบลนั้น เช่น ปลูกทรพิศม์ ป้องกันไข้ทรพิษก็ดี ที่จะมียาแก้โรค
ไว้สาหรับตาบลก็ดี ดูแลอย่าให้ในตาบลนั้นมีสิ่งโสโครกอันเป็นเชื้อโรคก็ดี การเหล่านี้อยู่ในหน้าที่แพทย์ประจา
ตาบล ๆ จะต้องคิดอ่านกับแพทย์ประจาเมือง และกานันผู้ใหญ่บ้านในตาบลนั้นให้สาเร็จตลอดไป
ข้อ ๔ ถ้าโรคภัยร้ายกาจ เช่น อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษ โรคระบาดปศุสัตว์ เกิดขึ้นใน
ตาบลนั้น แพทย์ประจาตาบลต้องรีบรายงานยังกรมการอาเภอ ให้ทราบโดยทันที และต่อไปเนือง ๆ จนกว่าจะ
สงบโรค
มาตรา ๔๙ แพทย์ประจาตาบลมีสังกัดขึ้นอยู่ในแพทย์ประจาเมือง แพทย์ประจาเมืองมีหน้าที่
จะต้องตรวจตราแนะนาการงานในหน้าที่แพทย์ประจาตาบลในเมืองนั้นทั่วไป
ตอน ๕
การประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการตาบล
กรรมการหมู่บ้าน แพทย์ประจาตาบล

และวินัยของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มาตรา ๕๐ เมื่อกานันเห็นว่ามีการอันใดเนื่องในการรักษาความปกติเรียบร้อยในตาบลสมควร
จะปรึกษาหารือกันในระหว่างกานันผู้ใหญ่บ้านทั้งปวง และแพทย์ประจาตาบล กานันก็มีอานาจที่จะเรียกมา
ประชุมปรึกษาหารือกัน และให้เอาเสียงที่เห็นพร้อมกันโดยมากเป็นที่ชี้ขาดตกลงในการที่ปรึกษาหารือกันนั้น
มาตรา ๕๑ ให้กานันเรียกผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจาตาบลมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือการ
ที่จะรักษาหน้าที่ในตาบลให้เรียบร้อย ไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง
ให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านตามครั้งคราวที่เห็นสมควร หรือเมื่อ
กรรมการมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งร้องขอให้มีการประชุม แต่เมื่อรวมปีหนึ่งจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่าหก
ครั้ง
ให้กานันเรียกประชุมคณะกรรมการตาบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๕๒ ถ้ามีเหตุสงสัยว่าผู้ใดในตาบลนั้น แสดงความอาฆาตมาดร้ายแก่ผู้อื่นก็ดี หรือเป็น
คนจรจัดไม่ปรากฏการทามาหาเลี้ยงชีพ และไม่สามารถจะชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนได้ก็ดี ให้กานันเรียก
ประชุมผู้ใหญ่บ้านสืบสวน ถ้ามีหลักฐานควรเชื่อว่าเป็นความจริง ก็ให้เอาตัวผู้นั้นส่งกรมการอาเภอไปฟ้องร้อง
เอาโทษตามมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๓ เมื่อมีผู้ใหญ่บ้านนาคนจรแปลกหน้านอกสามะโนครัวตาบลมาส่งกานันตามความ
ในมาตรา ๒๗ ข้อ ๖ ให้กานันปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้าน เมื่อเห็นสมควรจะขับไล่คนผู้นั้นออกไปเสียจากท้องที่
ตาบลนั้นก็ได้
มาตรา ๕๔ ถ้าลูกบ้านผู้ใดไปตั้งทับกระท่อมหรือเรือนโรงอยู่ในที่เปลี่ยวในตาบลนั้น ซึ่งน่า
กลัวจะเป็นอันตรายด้วยโจรผู้ร้ายหรือน่าสงสัยว่าจะเป็นสานักโจรผู้ร้าย การอย่างนี้ให้กานันกับผู้ใหญ่บ้านใน
ตาบลนั้นประชุมปรึกษากันดู เมื่อเห็นเป็นการสมควรแล้วจะบังคับให้ลูกบ้านคนนั้นย้ายเข้ามาอยู่เสียในหมู่บ้าน
ราษฎรก็ได้ และให้นาความแจ้งต่อกรมการอาเภอด้วย
มาตรา ๕๕ ถ้าราษฎรคนใดทิ้งให้บ้านเรือนชารุดรุงรัง หรือปล่อยให้โสโครกโสมมอาจจะเป็น
เหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้อยู่ในที่นั้นหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกัน หรือผู้ที่ไปมา หรือให้เกิดอัคคีภัยหรือโรคภัย ให้
กานันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจาตาบลปรึกษากัน ถ้าเห็นควรจะบังคับให้ผู้ที่อยู่ในที่นั้นแก้ไขเสียให้ดี ก็บังคับ
ได้ ถ้าผู้นั้นไม่ทาตามบังคับ ก็ให้กานันนาความร้องเรียนต่อกรมการอาเภอ
มาตรา ๕๖ ในเวลาใดจะมีอันตรายแก่การทามาหากินของลูกบ้านในตาบลนั้น เช่น มีเหตุ
โรคภัยไข้เจ็บติดต่อเกิดขึ้น หรือน้ามากหรือน้าน้อยเกินไปเป็นต้น ให้กานันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจาตาบล
ปรึกษาหารือกันในการที่จะป้องกันแก้ไขเยียวยาภยันตรายด้วยอาการที่แนะนาลูกบ้านให้ทาอย่างใด หรือลง

แรงช่วยกันได้ประการใด กานันมีอานาจที่จะบังคับการนั้นได้ ถ้าเห็นเป็นการเหลือกาลังให้ร้องเรียนต่อกรมการ
อาเภอ และผู้ว่าราชการเมืองขอกาลังรัฐบาลช่วย
มาตรา ๕๗ ในการที่จะสารวจสามะโนครัวและทะเบียนบัญชีต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในราชการ
เช่นการที่จะสารวจสามะโนครัวและทาบัญชีไร่นา และสิ่งของต้องพิกัดภาษีอากรในตาบลนั้น กานันจะเรียก
ผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงประชุมกันตรวจทาบัญชีให้ถูกต้อง และให้ลงชื่อพร้อมกันเป็นพยานในบัญชีที่จะยื่นต่อเจ้า
พนักงานก็ได้
มาตรา ๕๘ ในการที่จะทารายงานประจาหรือรายงานจรอย่างใด ๆ ยื่นต่อกรมการอาเภอ
กานันจะเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจาตาบลในตาบลนั้นพร้อมกันตรวจสอบก่อน และจะให้ลงชื่อ
เป็นพยานในรายงานนั้นก็ได้
มาตรา ๕๙ ในเวลาที่ผู้ว่าราชการเมือง หรือกรมการอาเภอ มีหมายให้ประกาศข้อราชการอัน
ใดแก่ราษฎร กานันจะเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านในตาบลนั้นพร้อมกันชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจข้อราชการอันนั้นแล้ว
ให้รับข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎรอีกชั้นหนึ่งก็ได้
มาตรา ๖๐ ในเวลาใดมีการนักขัตฤกษ์ หรือประชุมชนเป็นการใหญ่ในตาบลนั้น กานันจะ
เรียกผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจาตาบลพร้อมกันมาช่วยพิทักษ์รักษาความเรียบร้อยในที่อันนั้น ถ้าและเห็นเป็น
การจาเป็นแล้ว จะขอแรงราษฎรมาช่วยด้วยก็ได้
มาตรา ๖๑ เวลาข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงมาตรวจราชการในท้องที่ กานัน
จะเรียกผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ในตาบลประชุมพร้อมกันเพื่อแจ้งข้อราชการ หรือฟังราชการก็ได้
มาตรา ๖๑ ทวิ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจาตาบลต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่
เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดต้องได้รับโทษ
วินัยและโทษผิดวินัยให้ใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
อานาจการลงโทษ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจาตาบลให้เป็นไปดังนี้
(๑) กานันมีอานาจลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ใหญ่บ้าน
(๒) นายอาเภอมีอานาจลงโทษกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจาตาบลดังนี้
(ก) ลดอันดับเงินเดือนไม่เกินหนึ่งอันดับ
(ข) ตัดเงินเดือน โดยเทียบในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นหัวหน้าแผนกกับผู้กระทาผิด
ชั้นเสมียนพนักงาน ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(ค) ลงโทษภาคทัณฑ์
เมื่อกานันผู้ใหญ่บ้านคนใดถูกฟ้องในคดีอาญา เว้นแต่คดีความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือมีกรณีที่ต้องหาว่าทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงถูกสอบสวนเพื่อไล่ออกหรือ
ปลดออก ถ้านายอาเภอเห็นว่าจะคงให้อยู่ในตาแหน่งจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะสั่งให้พักหน้าที่ก็ได้ แล้ว
รายงานให้ข้าหลวงประจาจังหวัดทราบการสั่งให้กลับเข้ารับหน้าที่ตลอดถึงการวินิจฉัยว่าจะควรจ่ายเงินเดือน

ระหว่างพักให้เพียงใดหรือไม่ ให้ข้าหลวงประจาจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง อนุโลมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
(๓) ข้าหลวงประจาจังหวัดมีอานาจลงโทษกานันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจาตาบลในทุก
สถาน ในกรณีการลดอันดับและตัดเงินเดือน ให้เทียบข้าหลวงประจาจังหวัดในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้น
หัวหน้ากอง และกานันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจาตาบลเป็นชั้นเสมียนพนักงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
โดยเฉพาะโทษปลด หรือไล่ออก ถ้ากานันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจาตาบลผู้ถูกลงโทษเห็น
ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อกระทรวงมหาดไทย
การร้องทุกข์ให้ทาคาร้องลงลายมือชื่อยื่นต่อนายอาเภอภายในกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันได้
ทราบคาสั่งการลงโทษเพื่อนายอาเภอจักได้เสนอต่อไปยังข้าหลวงประจาจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย
ตามลาดับ ภายในกาหนดสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับคาร้องทุกข์ พร้อมด้วยคาชี้แจง ถ้าจะพึงมี ให้
กระทรวงมหาดไทยมีอานาจสั่งให้ยกคาร้องทุกข์หรือเพิกถอนคาสั่งการลงโทษหรือลดโทษ
มาตรา ๖๑ ตรี ให้นาความในมาตรา ๖๑ ทวิ เฉพาะที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านมาใช้บังคับแก่ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบโดยอนุโลม
หมวดที่ ๕
ว่าด้วยลักษณะปกครองอาเภอ
ตอน ๑
การตั้งอาเภอและกิ่งอาเภอ
มาตรา ๖๒ ท้องที่หลายตาบลอันสมควรอยู่ในความปกครองอันเดียวกันได้ ให้จัดเป็นอาเภอ
หนึ่ง
มาตรา ๖๓ ลักษณะการตั้งอาเภอ ให้สมุหเทศาภิบาลจัดการดังนี้ คือ
ข้อ ๑ ให้กาหนดเขตท้องที่อาเภอ มีเครื่องหมายและจรดเขตอาเภออื่นทุกด้าน อย่าให้มีที่ว่าง
เปล่าอยู่นอกเขตอาเภอ
ข้อ ๒ ให้กาหนดจานวนตาบลที่รวมเข้าเป็นอาเภอและให้กาหนดเขตตาบลให้ตรงกับเขต
อาเภอ ถ้ามีที่ว่างเปล่า เช่น ทุ่งหรือป่าเป็นต้นอยู่ใกล้เคียงท้องที่อาเภอใด หรือจะตรวจตราปกครองได้สะดวก
จากอาเภอใด ก็ให้สมุหเทศาภิบาลกาหนดที่ว่างนั้นเป็นที่ฝากในอาเภอนั้น
ข้อ ๓ ให้กาหนดที่ตั้งที่ว่าการอาเภอให้อยู่ในที่ซึ่งจะทาการปกครองราษฎรในอาเภอนั้นได้
สะดวก
ข้อ ๔ ให้สมุหเทศาภิบาลบอกข้อกาหนดเหล่านี้เข้ามายังเสนาบดีในเวลาที่จะจัดตั้งอาเภอ
ใหม่ เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงประกาศตั้งอาเภอได้

มาตรา ๖๔ อาเภอใดท้องที่กว้างขวางกรมการอาเภอจะไปตรวจตราให้ตลอดท้องที่ได้โดย
ยาก แต่หากในท้องที่นั้นผู้คนไม่มากมายพอแก่จะตั้งขึ้นเป็นอาเภอหนึ่ง ต่างหากก็ดี หรือในท้องที่อาเภอใดมีที่
ประชุมชนมากอยู่ห่างไกลจากที่ว่าการอาเภอ กรมการอาเภอจะไปตรวจการไม่ได้ดังสมควร แต่จะตั้งที่ประชุม
ชนแห่งนั้นขึ้นเป็นอาเภอต่างหาก ท้องที่จะเล็กไปก็ดี ถ้าความขัดข้องในการปกครองมีขึ้นอย่างใดดังว่ามานี้ จะ
แบ่งท้องที่นั้นออกเป็นกิ่งอาเภอเพื่อให้สะดวกแก่การปกครองก็ได้ ให้พึงเข้าใจว่าการที่ตั้งกิ่งอาเภอนั้น ให้ตั้ง
ต่อเมื่อมีความจาเป็นในการปกครอง อาเภอหนึ่ง จะมีกิ่งอาเภอเดียวหรือหลายกิ่งอาเภอก็ได้
มาตรา ๖๕ การจัดตั้งกิ่งอาเภอใด ก็เสมอตั้งที่ว่าการอาเภอนั้นเองขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อความ
สะดวกแก่การปกครอง การที่จะกาหนดจะต้องกาหนดแต่ว่าตาบลใด ๆ บ้าง ที่จะต้องอยู่ในปกครองของกิ่ง
อาเภอ เมื่อสมุหเทศาภิบาลได้รับอนุญาตของเสนาบดีแล้ว ก็จัดตั้งกิ่งอาเภอได้
ตอน ๒
การจัดตั้งกรมการอาเภอ
มาตรา ๖๖ อาเภอหนึ่ง ให้มีพนักงานปกครองคณะหนึ่ง เรียกรวมกันว่า กรมการอาเภอ ๆ
แยกเป็นรายตาแหน่ง ดังนี้ คือ
(๑) นายอาเภอ หรือถ้าเป็นตาแหน่งพิเศษ เรียกว่าผู้ว่าราชการอาเภอ เป็นหัวหน้าการ
ปกครองทั่วไปในอาเภอ และขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการเมือง มีอาเภอละคนหนึ่ง
(๒) ปลัดอาเภอเป็นผู้ช่วยและผู้แทนนายอาเภออยู่ในบังคับนายอาเภอ อาเภอหนึ่ง มีจานวน
ปลัดอาเภอมากน้อยตามสมควรแก่ราชการ
(๓) สมุห์บัญชีอาเภอ คือ ข้าราชการมีสังกัดในกรมสรรพากรมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายอาเภอใน
การเก็บภาษีอากรและผลประโยชน์แผ่นดินอยู่ในบังคับนายอาเภอ
มาตรา ๖๗ นายอาเภอ ปลัดอาเภอ สมุห์บัญชีซึ่งรวมเรียกกันว่ากรมการอาเภอนี้ แม้มี
ตาแหน่งต่างกันย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบรวมกันในการที่จะให้การปกครองอาเภอนั้นเรียบร้อย และ
เมื่อตาแหน่งใดการมากเหลือมือ หรือว่าว่างพนักงานกรมการอาเภอ แม้อยู่ในตาแหน่งอื่น ต้องช่วยและต้องทา
แทนกัน จะถือว่าเป็นพนักงานต่างกันนั้นไม่ได้
มาตรา ๖๘ นายอาเภอมีอานาจในส่วนธุรการฝ่ายพลเรือนเหนือข้าราชการทุกแผนกที่ประจา
รักษาราชการในอาเภอนั้น อานาจที่ว่านี้ไม่มีแก่อาเภอที่ตั้งที่ว่าการเมือง หรือที่ว่าการมณฑล
มาตรา ๖๙ ในอาเภอหนึ่ง นอกจากมีกรมการอาเภอให้มีตาแหน่งเสมียนพนักงานอยู่ในบังคับ
บัญชากรมการอาเภออีกมากน้อยตามสมควรแก่ราชการ กับมีปลัดอาเภอประจาตาบลซึ่งมีอานาจบังคับบัญชา
เหนือกานันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจาตาบลในตาบลนั้น
ปลัดอาเภอประจาตาบลมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรมการอาเภอซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายว่า
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่ แต่รับผิดชอบในกิจการเฉพาะตาบลที่ตนมีหน้าที่ประจาอยู่

มาตรา ๗๐ พนักงานปกครองกิ่งอาเภอ จะมีกรมการอาเภอรองแต่นายอาเภอตาแหน่งใดอยู่
ประจาการ และจะมีเสมียนพนักงานอยู่ประจาทาการที่กิ่งอาเภอเท่าใด ทั้งนี้แล้วแต่จะสมควรแก่ราชการ แต่ผู้
ที่เป็นใหญ่อยู่ประจาทาการที่กิ่งอาเภอต้องอยู่ในบังคับนายอาเภอ และทาการในหน้าที่ในเวลาที่นายอาเภอมิ
ได้มาอยู่ที่กิ่งอาเภอเหมือนเป็นผู้แทนนายอาเภอฉะนั้น
มาตรา ๗๑ อาเภอใดมีกิ่งอาเภอ การอย่างใดจะควรแยกเป็นส่วนไปสาหรับกิ่งอาเภอ และ
การอย่างใดควรรวมทาแต่ในที่ว่าการอาเภอแห่งเดียว ทั้งนี้ผู้ว่าราชการเมืองมีอานาจที่จะกาหนดได้โดยอนุมัติ
ของสมุหเทศาภิบาล
มาตรา ๗๒ การเลือกตั้งย้ายถอนนายอาเภอ ให้สมุหเทศาภิบาลมีอานาจที่จะทาได้ โดย
อนุมัติของเสนาบดี
มาตรา ๗๓ การเลือกตั้งย้ายถอนปลัดอาเภอสมุห์บัญชีอาเภอ ให้ผู้ว่าราชการเมืองมีอานาจที่
จะทาได้ โดยอนุมัติของสมุหเทศาภิบาล สมุหเทศาภิบาลต้องบอกเข้ามายังเสนาบดีให้ทราบจงด้วยทุกคราว
มาตรา ๗๔ การเลือกตั้งย้ายถอนเสมียนพนักงานในอาเภอ ให้ผู้ว่าราชการเมืองมีอานาจที่จะ
ทาได้ ต้องบอกให้สมุหเทศาภิบาลทราบด้วยจงทุกคราว
มาตรา ๗๕ เวลาตาแหน่งปลัดอาเภอ หรือสมุห์บัญชีอาเภอว่าง ให้นายอาเภอมีอานาจที่จะ
จัดผู้หนึ่งผู้ใดในขณะกรมการอาเภอ หรือเสมียนพนักงานคนหนึ่งคนใดเข้าทาการในตาแหน่งนั้น ๆ ได้ชั่วคราว
แต่ต้องรีบบอกไปยังผู้ว่าราชการเมือง และให้ผู้นั้นทาการในตาแหน่งนั้นไปกว่าจะได้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงาน
ผู้ใหญ่ให้เป็นประการใด
เวลาตาแหน่งเสมียนพนักงานในอาเภอว่าง ให้นายอาเภอมีอานาจที่จะจัดคนเข้าทาการใน
ตาแหน่งนั้น ๆ ได้ชั่วคราว แต่ต้องบอกขออนุมัติของผู้ว่าราชการเมืองภายในเดือนหนึ่ง แล้วแต่ผู้ว่าราชการ
เมืองจะตั้งผู้นั้นหรือผู้อื่นให้เป็นแทนในตาแหน่งที่ว่าง
มาตรา ๗๖ บรรดาข้าราชการซึ่งมีสังกัดทาราชการอยู่ในที่ว่าการอาเภอ นายอาเภอมีอานาจ
ที่จะให้ลาได้คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน
มาตรา ๗๗
ถ้าและผู้ใดมีเหตุอันนายอาเภอเห็นว่าจะให้ทาราชการอยู่ในตาแหน่งจะเสีย
ราชการ นายอาเภอจะให้ผู้นั้นพักราชการเสียชั่วคราวก็ได้ แต่ในการที่สั่งให้พักราชการนี้ ต้องบอกให้ผู้ว่า
ราชการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน คาตัดสินเป็นเด็ดขาดในเรื่องนั้นให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอานาจที่จะตั้งตาแหน่ง
ที่เกิดเหตุนั้น
มาตรา ๗๘ ให้มีดวงตราประจาตาแหน่งนายอาเภอ และดวงตราสาหรับนายกิ่งอาเภอ
สาหรับประทับกากับลายมือที่ลงชื่อในหนังสือสาคัญต่าง ๆ บรรดาหนังสือที่ทาในนามและหน้าที่กรมการ
อาเภอ ห้ามมิให้ใช้ตราอื่นประทับ และตราประจาตาแหน่งนี้ในเวลาผู้ใดทาการแทนหรือรั้งตาแหน่งนั้นก็ให้
ใช้ได้

มาตรา ๗๙ ในเวลาตาแหน่งนายอาเภอว่างก็ดี หรือนายอาเภอจะทาการในหน้าที่ไม่ได้
ชั่วคราวก็ดี ถ้าและสมุหเทศาภิบาลหรือผู้ว่าราชการเมืองมิได้มีคาสั่งเป็นอย่างอื่นแล้ว ให้กรมการอาเภอซึ่งมียศ
สูงกว่าผู้อื่นเป็นผู้แทน
มาตรา ๘๐ ผู้แทนมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งที่แทนนั้นทุกอย่าง เว้นไว้
แต่อานาจอันเป็นส่วนบุคคล หรือที่มีข้อห้ามไว้ โดยเฉพาะมิให้ผู้แทนทาได้
มาตรา ๘๑ หน้าที่กรมการอาเภอที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือในที่อื่นก็ดี ถ้ามิได้
ระบุว่าเป็นหน้าที่เฉพาะนายอาเภอ หรือเฉพาะตาแหน่งใดในกรมการอาเภอไซร้ ให้พึงเข้าใจว่าเป็นหน้าที่และ
รับผิดชอบรวมกัน นายอาเภอเป็นหัวหน้าจะทาการนั้นเอง หรือจะมอบหมายให้กรมการอาเภอคนใดทาโดย
อนุมัติของนายอาเภอก็ได้ แต่นายอาเภอจะหลีกความรับผิดชอบในการทั้งปวง เพราะเหตุที่อ้างว่าได้ให้ผู้อื่นทา
แทนนั้นไม่ได้
มาตรา ๘๒ ในการที่จะฟังบังคับบัญชาราชการทั่วไป กรมการอาเภออยู่ในบังคับบัญชาผู้ว่า
ราชการเมืองโดยตรง จะลบล้างคาสั่งผู้ว่าราชการเมืองได้ แต่ผู้สาเร็จราชการมณฑลหรือเสนาบดีเจ้ากระทรวง
ในกรุงเทพฯ ผู้บัญชาการนั้น ๆ แต่การโดยปกติซึ่งย่อมมีข้าราชการเป็นเจ้าแผนกจากเมืองหรือมณฑลไปตรวจ
การเฉพาะแผนกในที่ว่าการอาเภอ ถ้าและผู้ตรวจนั้นกระทาการตามคาสั่งและรับอานาจไปจากผู้ว่าราชการ
เมืองหรือผู้สาเร็จราชการมณฑลหรือเจ้ากระทรวง กรมการอาเภอต้องเชื่อฟังเหมือนคาสั่งผู้ว่าราชการเมือง
ผู้สาเร็จราชการมณฑลและเจ้ากระทรวงที่ใช้มานั้น ถ้าหากว่าผู้ตรวจการนั้นมาโดยลาพังหน้าที่ของตน จะสั่งให้
จัดการในแผนกนั้น ๆ ประการใดกรมการอาเภอควรทาตาม ต่อเมื่อคาสั่งไม่ขัดกับคาสั่งผู้ว่าราชการเมืองและ
นายอาเภอเห็นชอบด้วย ถ้ามีเจ้าพนักงานมาสั่งการประการใด ๆ กรมการอาเภอต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการ
เมืองทราบด้วยจงทุกคราว
ตอน ๓
หน้าที่และอานาจของกรมการอาเภอ
ก. การปกครองท้องที่
มาตรา ๘๓ กรมการอาเภอต้องตรวจตราและจัดการปกครองตาบลและหมู่บ้านให้เป็นไปได้
จริงดังพระราชบัญญัตินี้
นอกจากอานาจหน้าที่ที่กล่าวโดยเฉพาะให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมการอาเภอ ให้กรมการ
อาเภอมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับกานันผู้ใหญ่บ้านด้วย
มาตรา ๘๔ กรมการอาเภอต้องเอาใจใส่สมาคมให้คุ้นเคยกับกานันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจา
ตาบลเป็นที่ปรึกษาหารือ และเป็นผู้รับช่วยแก้ไขความขัดข้องให้แก่เขา

มาตรา ๘๕ ให้กรมการอาเภอเรียกประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจาตาบลพร้อมกัน หรือ
เรียกประชุมแต่เฉพาะตาแหน่งมีประชุมกานัน เป็นต้น ในเวลามีการจะต้องปรึกษาหรือต้องถามต้องสั่งตาม
สมควร
มาตรา ๘๖ กรมการอาเภอรับผิดชอบที่จะรักษาสถานที่ว่าการอาเภอสรรพหนังสือและบัญชี
ตลอดจนบริเวณที่ว่าการอาเภอให้เรียบร้อย
มาตรา ๘๗ กรมการอาเภอต้องให้ราษฎรที่มีกิจธุระหาได้ทุกเมื่อ ถ้าราษฎรมาร้องทุกข์อย่าง
ใด ซึ่งกรมการอาเภอควรช่วยได้ ต้องช่วยตามสมควร
มาตรา ๘๘ กรมการอาเภอต้องหมั่นตรวจท้องที่ในเขตอาเภอของตน และท้องที่อาเภออื่นที่
ติดต่อกันให้รู้ความเป็นไปในท้องที่นั้น ๆ
มาตรา ๘๙ บรรดาหนังสือสาคัญที่ต้องทาตามกฎหมาย ถ้ากฎหมายและข้อบังคับมิได้ระบุไว้
ว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานอื่นทาแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะทาสาหรับการในอาเภอนั้น
มาตรา ๙๐ กรมการอาเภอเป็นพนักงานทาหนังสือเดินทางสาหรับราษฎรในท้องที่อาเภอนั้น
จะไปมาค้าขายในที่อื่น
มาตรา ๙๑ หน้าที่ของกรมการอาเภอในการทาทะเบียนบัญชีนั้น คือทาบัญชีสามะโนครัว
และทะเบียนทุก ๆ อย่าง บรรดาที่ต้องการใช้ในราชการ
มาตรา ๙๒ รายงานราชการที่กรมการอาเภอจะต้องทานั้นจาแนกเป็นกิจต่าง ๆ ดังนี้ คือ
ข้อ ๑ กรมการอาเภอเป็นหูเป็นตาของรัฐบาลต้องเอาใจใส่ตรวจตราสืบสวนความทุกข์สุขของ
ราษฎร และเหตุการณ์ที่เกิดมีในท้องที่ของตน การอันใดที่รัฐบาลควรรู้เพื่อความสุขของราษฎรและประโยชน์
ของราชการ กรมการอาเภอต้องถือเป็นหน้าที่ ๆ จะรายงานให้รัฐบาลทราบความตามที่เป็นจริง
ข้อ ๒ โดยปกติให้กรมการอาเภอรายงาน ต่อผู้ว่าราชการเมืองของตน แต่ถ้ามีคาสั่ง
โดยเฉพาะว่าให้รายงานการอย่างใดต่อผู้ใดก็ดีหรือว่าเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้น กรมการอาเภอเห็นว่าจะรายงาน
ต่อผู้ว่าราชการเมืองของตนก่อนจะไม่ทันประโยชน์ของราชการจะรายงานไปยังที่แห่งนั้น ๆ ซึ่งเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์อย่างดีแก่ราชการก็ได้แต่ต้องบอกให้ผู้ว่าราชการเมืองของตนทราบจงทุกคราว
ข้อ ๓ รายงานประจาบอกเหตุการณ์ และข้อราชการบรรดามีในอาเภอ ควรยื่นต่อผู้ว่า
ราชการเมืองไม่น้อยกว่าเดือนละครั้งหนึ่ง รายงานการจรนั้นแล้วแต่กาหนดในข้อบังคับ หรือเหตุการณ์อันควร
รายงาน ส่วนรายงานด่วนบอกเหตุสาคัญ ซึ่งเป็นปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นนั้น ต้องรีบรายงานทันที และส่งโดย
โทรเลข หรือโทรศัพท์อย่างเร็วที่สุดที่จะส่งได้
ข. การป้องกันภยันตรายของราษฎร และรักษาความสงบในท้องที่

มาตรา ๙๓ เวลามีการประชุมชนมากในที่ใด เช่นในเวลามีการนักขัตฤกษ์เป็นต้น กรมการ
อาเภอกับกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลนั้นต้องจัดการรักษาความเรียบร้อยในที่ประชุมชน
มาตรา ๙๔ กรมการอาเภอต้องคอยตรวจตราตักเตือนกานันผู้ใหญ่บ้านให้มีเครื่องสัญญา
เรียกลูกบ้านช่วยกันดับไฟ หรือระงับเหตุภยันตรายอย่างอื่น หรือจับโจรผู้ร้ายทุกหมู่บ้าน
มาตรา ๙๕ เมื่อกรมการอาเภอได้ปรึกษากานันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้นแล้ว เห็นว่าหมู่บ้านใด
อยู่ในที่ซึ่งสมควรจะจัดการล้อมรั้วป้องกันโจรได้ ให้กรมการอาเภอนาเสนอต่อผู้ว่าราชการเมือง เมื่อผู้ว่า
ราชการเมืองเห็นชอบด้วยแล้ว ก็ให้กรมการอาเภอชี้แจงและสั่งผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในหมู่บ้านนั้นทารั้ว
ล้อมรอบหมู่บ้าน มีประตูเป็นทางเข้าออกกี่แห่งแล้วแต่ชาวบ้านนั้นจะเห็นควร เวลากลางคืนให้ผู้ใหญ่บ้านจัด
ราษฎรผลัดเปลี่ยนกันรักษาประตูป้องกันโจรผู้ร้ายให้ทั้งหมู่บ้าน
มาตรา ๙๖ หมู่บ้านใดตั้งอยู่ใกล้ป่าพงอันเป็นเชื้อไฟ เมื่อถึงฤดูพงแห้งให้กรมการอาเภอสั่ง
ราษฎรในหมู่บ้านนั้น ให้ช่วยกันถางพงให้เตียนออกไปห่างบ้านเรือน ป้องกันอย่าให้เป็นอัคคีภัยแก่หมู่บ้านนั้น
มาตรา ๙๗ เมื่อกานันตาบลใดรายงานมาว่าเจ้าของหรือผู้ที่อยู่ในเหย้าเรือนแห่งใดที่ร้างหรือ
ทรุดโทรม ไม่กระทาการตามคาสั่งให้จัดการซ่อมแซมรักษาเรือนนั้น ให้ดีตามความที่กล่าวไว้ในมาตรา ๕๕ ให้
กรมการอาเภอไต่สวนและบังคับตามควรแก่การ ถ้าไม่ทาตามบังคับให้กรมการอาเภอมีอานาจรื้อเรือนนั้นได้
และเรียกเอาค่ารื้อแก่เจ้าของ
มาตรา ๙๘ ราษฎรคนใดไปปลูกเรือนอยู่ในที่เปลี่ยว อันน่ากลัวอันตรายด้วยโจรผู้ร้ายก็ดี
หรือน่ากลัวจะเป็นที่ซ่อนของโจรผู้ร้ายก็ดี เมื่อกรมการอาเภอได้ปรึกษากับกานันในท้องที่นั้นเห็นด้วยกันแล้ว ก็
ให้บังคับให้ผู้นั้นย้ายเข้ามาอยู่เสียในหมู่บ้าน
มาตรา ๙๙ ในเวลาอัตคัดอาหาร ให้กรมการอาเภอประกาศตักเตือนราษฎรให้เก็บรักษาเข้า
ไว้ให้พอบริโภค
มาตรา ๑๐๐ ถ้าแห่งใดข้าวไม่พอแก่ราษฎรในเวลาอัตคัด ให้กรมการอาเภอรีบรายงาน และ
กะประมาณจานวนข้าวที่ขาด อันราษฎรจะไม่พึงขวนขวายหาเองได้ แจ้งต่อผู้ว่าราชการเมือง ถ้าและรัฐบาล
จัดส่งข้าวหลวงมาแก้อัตคัดไซร้ เป็นหน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะจัดการจาหน่ายข้าวตามวิธีที่สมควร คือ
(๑) ผู้ใดมีทุนพอซื้อ ให้ผู้นั้นซื้อได้เท่าราคาทุน
(๒) ผู้ใดทานาไว้ยังไม่ได้ผล ให้ผู้นั้นยืมโดยสัญญาส่งเงินเมื่อขายข้าวใหม่ได้เท่าราคาทุนที่รับ
ข้าวไปในเวลานั้น หรือใช้ด้วยข้าวใหม่เมื่อทาได้ คิดตามราคาข้าวใหม่ในเวลานั้นเท่าทุนที่รัฐบาลให้ยืมไป
(๓) ผู้ใดทาการเพาะปลูก หรือหาสินค้าป่าอันอาจจะหาสินค้ามาแลกข้าวได้ ก็ยอมรับสินค้า
จากผู้นั้น แลกข้าวโดยคิดราคาตามสมควรและพอใจทั้ง ๒ ฝ่าย
(๔) ผู้ใดอาจจะทาการได้แต่ด้วยแรง ก็หางานอันประกอบด้วยสาธารณประโยชน์ เช่น ขุด
สระน้า ทาถนนหรือซ่อมแซมสถานที่ทาราชการเป็นต้น ให้ผู้นั้นรับจ้างทาคิดข้าวให้ตามราคาทุนเป็นค่าจ้าง
โดยอัตราสูงกว่าที่เขาจ้างกันทาการในที่นั้น ๑ ใน ๔ ส่วน คือ ถ้าอัตราค่าจ้างเขาจ้างกันโดยปกติวันละบาท
หนึ่ง ให้ให้ข้าวเท่าราคาวันละ ๑ บาท ๒๕ สตางค์ เป็นต้น

(๕) ห้ามมิให้ ๆ ข้าวแก่ผู้ที่ยังสามารถกระทาการแลกได้ด้วยประการใด ๆ แต่ผู้ซึ่งไม่สามารถ
กระทาการแลกได้จริง ๆ เช่น คนเจ็บไข้ ชรา ทุพพลภาพ หรือทารกนั้น ควรให้ได้รับข้าวของหลวงพอสมควร
แต่ที่จะเลี้ยงชีวิตในเวลาอัตคัตนั้น
ฃ. การที่เกี่ยวด้วยความแพ่งและความอาญา
มาตรา ๑๐๑

หน้าที่และอานาจของกรมการอาเภอในการที่เกี่ยวด้วยความอาญานั้น มี

ดังต่อไปนี้ คือ
ข้อ ๑ บรรดาอานาจซึ่งกฎหมายกาหนดไว้สาหรับผู้ใหญ่บ้านและกานันนั้น ให้กรมการอาเภอ
ใช้ได้ทุกอย่าง
ข้อ ๒ ความอาญาเกิดขึ้นในท้องที่อาเภอใด หรือตัวจาเลยมาอาศัยอยู่ในท้องที่อาเภอใด ให้
กรมการอาเภอมีอานาจที่จะสั่งให้จับผู้ต้องหามาไต่สวนคดีเรื่องนั้นในชั้นต้น
ข้อ ๓ ในการไต่สวนในชั้นต้นก็ดี หรือจัดการตามหมายอย่างใด ๆ หรือตามคาสั่งของศาล
หรือคาสั่งในทางราชการอย่างใด ๆ ก็ดี ให้กรมการอาเภอมีอานาจที่จะออกหมายเรียกตัวคนมาสาบานให้การ
เป็นพยานหมายค้นบ้านเรือน หรือหมายยึดสิ่งของได้
ข้อ ๔ ในการค้นบ้านเรือน หรือยึดสิ่งของนั้น ถ้านายอาเภอไปค้น หรือยึดเองไม่ต้องมีหมาย
ถ้าจะแต่งให้ผู้อื่นไปค้นหรือยึด ก็ให้นายอาเภอมีหมายสั่งเจ้าพนักงานผู้ถือหมายมีอานาจที่จะค้นและยึดได้ตาม
หมาย
ข้อ ๕ ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งได้ตัวมาต่อหน้ากรมการอาเภอนั้น โดยปกตินายอาเภอควร
ยอมให้มีประกัน แต่ถ้านายอาเภอเห็นว่ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่จะกล่าวในมาตรานี้ ก็ให้เอาตัวไว้ คือ
(ก) เป็นคดีฉกรรจ์ที่ต้องด้วยโทษจาคุกตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไปอย่างหนึ่ง หรือ
(ข) ถ้าผู้ต้องหาหลบหนีจะจับได้ โดยยากอย่างหนึ่ง หรือ
(ค) เห็นได้ว่าถ้าปล่อยผู้นั้นไปจะทาให้เกิดเหตุอันตรายอย่างหนึ่ง หรือ
(ง) ถ้าปล่อยไปจะขัดข้องหรือลาบากแก่การไต่สวนคดีในชั้นต้นอย่างหนึ่ง
ข้อ ๖ การไต่สวนคดีในชั้นต้นนั้น ต้องลงมือภายใน ๔๘ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาที่จับผู้ต้องหา
นายอาเภอต้องรีบจัดการโดยเร็วที่จะทาได้ แล้วส่งตัวผู้ต้องหายังเมือง ให้ส่งต่อไปยังศาลซึ่งมีหน้าที่พิจารณา
คดีนั้น โดยวิธีที่กล่าวต่อไปนี้
ถ้าเป็นตาบลที่มีศาลซึ่งมีอานาจ และที่ว่าการอาเภอตั้งอยู่ด้วยกัน ให้ส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาล
ภายใน ๔๘ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาที่ผู้ต้องหาได้ตกมาอยู่ในความควบคุมของกรมการอาเภอ
ถ้าเป็นที่อื่น ๆ ให้ส่งตัวผู้ต้องหายังศาลโดยเร็วที่จะทาได้ และห้ามมิให้กักขังตัวไว้ที่ ๆ ว่าการ
อาเภอเกินกว่า ๔๘ ชั่วโมง โดยไม่มีเหตุจาเป็น
ถ้าเมื่อส่งผู้ต้องหาไปยังศาล นายอาเภอทาการไต่สวนคดีในชั้นต้นยังไม่สาเร็จ ก็ให้เจ้า
พนักงานเมืองร้องต่อศาลขอผัดให้มีเวลาไต่สวนต่อไปตามสมควร
ข้อ ๗ ในการไต่สวนความอาญา ถ้านายอาเภอเห็นว่าไม่มีหลักฐานข้างฝ่ายโจทก์ ให้ปล่อยตัว
ผู้ต้องหาไป ถ้าผู้ต้องหาต้องด้วยหมายสั่งจับของศาลอยู่แล้ว ก็ให้เจ้าพนักงานเมืองร้องขอต่อศาลให้สั่งปล่อยตัว
ผู้ต้องหา

มาตรา ๑๐๒ กรมการอาเภอต้องจัดพนักงานออกตรวจตระเวนรักษาความเรียบร้อย และ
คอยสืบจับโจรผู้ร้ายในท้องที่ของตน
มาตรา ๑๐๓ เมื่อมีเหตุผู้คนถูกกระทาร้ายตายลงในท้องที่อาเภอใดก็ดี ฟกช้าหรือมีบาดแผล
เจ็บป่วยสาหัสก็ดี ผู้ที่ถูกกระทาร้ายฟกช้า หรือมีบาดแผลมาขอให้ชันสูตรก็ดี เป็นหน้าที่ของกรมการอาเภอที่
จะตรวจชันสูตรหรือพลิกศพตามพระราชบัญญัติ และจดคาให้การพร้อมด้วยพยาน และทาหนังสือชันสูตรไว้
เป็นหลักฐาน
มาตรา ๑๐๔ เมื่อเกิดเหตุเสียทรัพย์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เช่นถูกโจรภัยเป็นต้น เป็นหน้าที่ของ
กรมการอาเภอที่จะทาคาตราสินตามคาขอร้องของเจ้าทรัพย์ หรือเพื่อหลักฐานในราชการ
มาตรา ๑๐๕ ความผิดอย่างใด ๆ อันต้องตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่น
กาหนดเป็นลหุโทษก็ดี ความผิดล่วงละเมิดพระราชบัญญัติภาษีอากร อันเบี้ยปรับกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ไม่เกิน ๒๐๐ บาทก็ดี เมื่อกรมการอาเภอไต่สวนเห็นว่าจาเลยมีพิรุธ ให้กรมการอาเภอมีอานาจที่จะ
เปรียบเทียบให้ตกลงกันได้ถ้าไม่ตกลงกันได้ก็ดี หรือกรมการอาเภอเห็นว่าโทษของจาเลยเกินกว่าปรับ ๒๐๐
บาท หรือเป็นโทษทั้งปรับทั้งจา หรือโทษจาอย่างเดียวก็ดี ก็ให้ส่งคดีเรื่องนั้นไปยังเมือง
มาตรา ๑๐๖ ถ้ามีผู้ขอร้องอายัดตัวคน หรือสิ่งของโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นหน้าที่ของ
กรมการอาเภอที่จะรับอายัด และทาหนังสือหลักฐานในการอายัดนั้น
มาตรา ๑๐๗ เงินกลาง หรือของกลาง ในคดีที่จะต้องรักษาไว้ในอาเภอนั้น หรือจะต้องนาส่ง
ไปยังเมือง เป็นหน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะจัดการรักษาและนาส่ง
มาตรา ๑๐๘ (ยกเลิก)
ค. การป้องกันโรคร้าย
มาตรา ๑๐๙ กรมการอาเภอต้องคอยระวัง อย่าให้โรคร้ายแพร่หลายไปในประชุมชน ต้อง
คอยดูแลป้องกัน หรือเมื่อโรคเกิดขึ้นก็ต้องจัดการรักษาอย่าให้ติดต่อลุกลามมากไป
มาตรา ๑๑๐ เพราะเหตุที่โสโครกเป็นแดนเกิดของโรคร้าย คือ อหิวาตกโรค และกาฬโรค
เป็นต้น กรมการอาเภอต้องคอยตรวจตราว่ากล่าวคนในท้องที่อย่าให้ทอดทิ้งหรือปล่อยให้เกิดความโสโครกอัน
จะเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชน
มาตรา ๑๑๑ กรมการอาเภอต้องเอาเป็นธุระตรวจตราอุดหนุนให้แพทย์ประจาตาบลดูแลการ
รักษาพยาบาล คือ การปลูกทรพิศม์ และจาหน่ายยาหลวงเป็นต้น และให้ราษฎรได้รับความป้องกัน และรักษา
โรคตามสมควรแก่การที่จะเป็นได้

มาตรา ๑๑๒ ในเวลาเกิดโรคร้ายติดต่อขึ้นในอาเภอนั้น หรือในท้องที่อาเภออื่น ซึ่งอาจจะ
ลุกลามมาถึงอาเภอนั้น ให้กรมการอาเภอประกาศตักเตือนแก่ราษฎรให้จัดการป้องกันและรักษาโรค ถ้าหากว่า
จะควรจัดการป้องกันได้อย่างใด หรือว่าควรจะรีบร้องเรียนต่อผู้ใหญ่ขอกาลังอุดหนุนประการใด ก็ให้กรมการ
อาเภอจัดการตามสมควร
มาตรา ๑๑๓ ถ้าเกิดโรคร้ายที่ติดต่อขึ้นในอาเภอใด ให้กรมการอาเภอนั้นรีบบอกข่าวโดยทาง
อย่างเร็วที่สุดที่จะบอกได้ให้ผู้ใหญ่เหนือตนทราบ แล้วให้รายงานเหตุความไข้นั้นต่อไปเนือง ๆ จนกว่าโรคจะ
สงบ
ฅ. บารุงการทานาค้าขายป่าไม้และทางไปมาต่อกัน
มาตรา ๑๑๔ กรมการอาเภอต้องตรวจให้รู้ทาเลที่ทามาหาเลี้ยงชีพของราษฎรในอาเภอนั้น
คือ ที่นา ที่สวน ที่จับสัตว์น้าเป็นต้น และต้องสอบสวนให้รู้ว่าที่เหล่านั้นอาศัยสายน้าทางใด ควรทาบัญชีมี
ทะเบียนไว้ในที่ว่าการอาเภอ
มาตรา ๑๑๕ การบารุงผลประโยชน์ในการหาเลี้ยงชีพของราษฎรก็ดี การป้องกันภยันตรายมิ
ให้เกิดแก่การหาเลี้ยงชีพของราษฎรก็ดี อันต้องการความพร้อมเพรียงช่วยกันในหมู่ราษฎร ยกตัวอย่างดังบาง
คราวจะต้องทาทานบปิดน้า บางคราวต้องระบายน้าสาหรับการเพาะปลูก การเหล่านี้เป็นหน้าที่ของกรมการ
อาเภอจะต้องเอาใจใส่คอยตรวจตราและปรึกษากานันผู้ใหญ่บ้าน ถ้ามีการสมควรจะต้องทาเพื่อให้เจริญ
ผลประโยชน์แก่ราษฎรก็ดี หรือเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ผลประโยชน์นั้นก็ดี ให้กรมการอาเภอเรียกราษฎร
ช่วยกันทาการนั้น ๆ ให้สาเร็จทันฤดูกาล
มาตรา ๑๑๖ การรักษาผลประโยชน์ในการหาเลี้ยงชีพของราษฎร เช่นการปิดน้า และระบาย
น้าเช่นกล่าวมาในมาตราก่อนเป็นต้น ตลอดจนอย่างอื่น ๆ ถ้าหากเกิดเกี่ยงแย่งกันในประโยชน์ที่จะพึงได้
ยกตัวอย่างดังเช่นชาวนาต้องการให้ปิดน้า ชาวเรือต้องการให้เปิดน้าให้เรือเดินเป็นต้น ให้กรมการอาเภอเรียก
กานันประชุมปรึกษาหาวิธีที่จะรักษาประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย หรือถ้าจะให้ได้ประโยชน์ไม่ได้ทั้ง ๒ ฝ่าย ก็ให้รักษา
ประโยชน์ใหญ่โดยยอมทิ้งประโยชน์น้อยด้วยความจาเป็น
เมื่อเห็นด้วยกันโดยมากประการใด ก็ให้กรรมการอาเภอจัดการตามนั้น
มาตรา ๑๑๗ ห้วย คลอง และลาน้าต่าง ๆ ย่อมเป็นของที่รัฐบาลปกปักรักษา เป็นหน้าที่ของ
กรมการอาเภอจะต้องตรวจตราอย่าให้เสีย และอย่าให้ผู้ใดทาให้เสียสาธารณประโยชน์ ถ้าจะต้องซ่อมแซม
ตกแต่งให้กรมการอาเภอเรียกราษฎรช่วยกันทาอย่างกันปิดน้า ฉะนั้น
มาตรา ๑๑๘ กรมการอาเภอมีหน้าที่จะต้องตรวจตราและจัดการรักษาทางบก ทางน้า อัน
เป็นทางที่ราษฎรไปมาค้าขาย ให้ไปมาโดยสะดวกตามที่จะเป็นได้ทุกฤดูกาลอันนี้ ถ้าจะต้องทาการซ่อมแซม
หรือแก้ไขความขัดข้อง ให้กรมการอาเภอเรียกราษฎรช่วยกันทาอย่างว่ามาแล้ว

มาตรา ๑๑๙ กรมการอาเภอต้องตรวจตรารักษาป่าไม้ ซึ่งรัฐบาลหวงห้ามตามข้อบังคับการ
ป่าไม้
มาตรา ๑๒๐ ที่ว่างซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้ราษฎรทาการเพาะปลูกนั้น เป็นหน้าที่ของกรมการ
อาเภอที่จะต้องตรวจตราจัดการ ป้องกัน การเกี่ยงแย่ง ในระหว่างราษฎรที่ไปตั้งทาการเพาะปลูกก่อนได้รับ
โฉนด
มาตรา ๑๒๑ ที่น้าอันเป็นที่รักษาพันธ์สัตว์น้า เป็นหน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะตรวจตรา
รักษาป้องกันมิให้พืชพันธ์สัตว์น้าสูญไป
มาตรา ๑๒๒ นายอาเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็น
สาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอาเภอ
นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอานาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินตาม
วรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะร่วมกันดาเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ดาเนินการ ก็ให้มีอานาจกระทาได้ ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๑๒๓ ที่วัด หรือกุศลสถานอย่างอื่น ซึ่งเป็นของกลางสาหรับมหาชน ก็ให้อยู่ในหน้าที่
กรมการอาเภอจะต้องคอยตรวจตราอุดหนุนผู้ปกปักรักษาอย่าให้ผู้ใดรุกล้าเบียดเบียนที่อันนั้น
ฆ. บารุงการศึกษา
มาตรา ๑๒๔ กรมการอาเภอต้องปรึกษาด้วยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อุปการะการศึกษาใน
ท้องที่ มีพระภิกษุสงฆ์เป็นต้น ช่วยกันแนะนาและจัดให้มีสถานที่เล่าเรียนให้พอแก่เด็กในอาเภอนั้น
มาตรา ๑๒๕ กรมการอาเภอต้องตรวจตราปรึกษาด้วยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อุปการะ
การศึกษาในท้องที่ จัดบารุงการสั่งสอนอย่าให้เสื่อมทราม
มาตรา ๑๒๖ กรมการอาเภอต้องคอยชี้แจงตักเตือนแก่กานันผู้ใหญ่บ้าน บิดามารดา และ
ผู้ปกครองเด็กให้ส่งบุตรหลานไปเล่าเรียน

ง. การเก็บภาษีอากร
มาตรา ๑๒๗ บรรดาภาษีอากร ซึ่งมิได้มีกฎหมายหรือข้อบังคับให้พนักงานอื่นเก็บแล้ว เป็น
หน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะจัดการเก็บในอาเภอนั้น
มาตรา ๑๒๘ ในการเก็บภาษีอากร กรมการอาเภอต้องคอยตรวจตราเวลาเกิดอุบัติเหตุ หรือ
เป็นเวลาราษฎรอัตคัดขัดสนเมื่อถึงกาหนดที่จะเก็บภาษีอากรนั้น ๆ ให้รู้และรายงานพร้อมทั้งความเห็นที่ควร
จะจัดการผ่อนผันอย่างใด ให้ผู้ว่าราชการเมืองทราบ
มาตรา ๑๒๙ เงินหลวงที่เก็บภาษีอากรได้ก็ดี หรือที่ได้จากประเภทอื่นก็ดี ซึ่งจะต้องนาส่ง
พระคลัง เป็นหน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะรักษาและนาส่งถึงพระคลัง
จ. หน้าที่ เบ็ดเสร็จ
มาตรา ๑๓๐ ในหน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะจัดการทั้งปวงในอาเภอให้เรียบร้อยนั้น ถ้า
หากว่ากรมการอาเภอเห็นวิธีการงานอย่างใดยังบกพร่อง ให้รายงานชี้แจงความเห็นต่อผู้ว่าราชการเมือง ขอ
อนุญาตแก้ไขตามที่คิดเห็นว่าเป็นอย่างดี
มาตรา ๑๓๑ กรมการอาเภอมีหน้าที่จะต้องช่วยราชการของอาเภออื่นที่ใกล้เคียง แม้ต่าง
เมืองกัน และในการที่ช่วยนี้ไม่จาจะต้องรอจนอาเภอนั้นขอให้ช่วย ถ้ารู้เหตุการณ์ซึ่งเห็นว่าตนควรจะช่วยเหลือ
จึงจะเป็นประโยชน์แก่ราชการ ต้องช่วยเหลือทีเดียว
มาตรา ๑๓๒ หน้าที่ของกรมการอาเภอนอกจากที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่นี้ ยังต้องทาตามความซึ่งกาหนดไว้ในพระราชกาหนดกฎหมายอย่างอื่น ๆ อันกาหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของ
กรมการอาเภอ แม้พระราชกาหนดกฎหมายใดมิได้ระบุไว้ในพระราชกาหนดกฎหมายนั้น ๆ ว่าเป็นหน้าที่ของ
ผู้ใด ก็ให้พึงเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของกรมการอาเภอที่จะรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ
ประกาศมา ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เป็นวันที่ ๑๓๓๒ ในรัชกาล
ปัจจุบันนี้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖

มาตรา ๑๘
กานันผู้ใหญ่บ้านที่มีอายุไม่เกินหกสิบปีซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันใช้
พระราชบัญญัตินี้ให้คงอยู่ในตาแหน่งต่อไป แต่ถ้าข้าหลวงประจาจังหวัดเห็นว่าผู้ใดไม่สามารถที่จะบริหาร
ราชการได้ ตามอานาจหน้าที่ในพระราชบัญญัตินี้ก็ให้ข้าหลวงประจาจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙
มาตรา ๕ กานันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันใช้พระราชบัญญัติ
นี้ ให้คงอยู่ในตาแหน่งต่อไป
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๑๘ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และให้อยู่ในตาแหน่งตามวาระของตาแหน่งเดิม
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า
หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามโจรผู้ร้ายภายในเขตหมู่บ้าน เป็นหน้าที่สาคัญประการ
หนึ่งของผู้ใหญ่บ้าน แต่ในปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านยังมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในด้านอื่น ๆ ตามอานาจหน้าที่ที่มีตาม
กฎหมายอย่างกว้างขวางและผู้ใหญ่บ้านก็มีแต่เพียงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านใน
กิจการต่าง ๆ ตามที่ผู้ใหญ่บ้านจะมอบหมายให้ ผู้ใหญ่บ้านยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามโจรผู้ร้ายโดยตรง จึงทาให้การปฏิบัติหน้าที่ในด้านรักษาความสงบ
เรียบร้อยและปราบปรามโจรผู้ร้ายยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร จึงเห็นสมควรกาหนดให้มี
“ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
รักษาความสงบ” ขึ้นเพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามโจรผู้ร้าย และเพื่อให้
เห็นความแตกต่างกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปัจจุบัน จึงได้เปลี่ยนชื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายปกครองโดยให้กานันและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันพิจารณาคัดเลือกได้ไม่เกิน ๕ คน นอกจากนี้ กรรมการหมู่บ้าน
และกรรมการตาบลตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นการเหมาะสมและไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานซึ่ง
เพิ่มเติมขึ้นอย่างรวดเร็วของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรจะได้พิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
ข้อ ๕ ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ใน
วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตาแหน่งต่อไป เว้นแต่ผู้ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๔ ลง
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กาหนดคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้านให้มีพื้นความรู้ไม่ต่ากว่าประโยคประถมศึกษา
ตอนต้นหรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ากว่าประโยคประถมศึกษาตอนต้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แต่ปรากฏว่าบางหมู่บ้านซึ่งเป็นท้องที่กันดารชายแดนหรือเป็นท้องถิ่นที่มีชาวเขาอยู่อาศัย ราษฎรยังไม่อาจ
เลือกผู้ใหญ่บ้านที่มีพื้นความรู้ดังกล่าวได้ เป็นอุปสรรคแก่การเร่งรัดพัฒนา สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้อานาจผู้ว่า
ราชการจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเว้นหรือ
ลดหย่อนพื้นความรู้ของผู้ใหญ่บ้านในบางท้องที่ได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ เพราะตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันไม่ต้อง
รับผิดชอบด้านการปราบปรามอาชญากรรม ทั้งอาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ชายได้อยู่แล้ว
๒. เพื่อให้ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้น เป็นผู้ใหญ่บ้านได้
๓. เพื่อกาหนดมิให้ข้าราชการการเมือง เป็นผู้ใหญ่บ้านให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ได้กาหนดจานวนทุนทรัพย์ในการเปรียบเทียบความแพ่ง ค่าธรรมเนียม
หมายเรียกและคาร้องรวมกัน และค่าธรรมเนียมทาใบยอมไว้ในอัตราที่ยังไม่เหมาะสมกับค่าของเงินตราและ
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมจานวนทุนทรัพย์และอัตราค่าธรรมเนียมเสียใหม่ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่ กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านไว้ว่าต้องไม่เป็นภิกษุ
สามเณร นักพรต หรือนักบวชทาให้ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตาแหน่งถ้าอุปสมบทหรือบรรพชา เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้กานันและผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิอุปสมบทหรือบรรพชาได้ เช่นเดียวกับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สมควรกาหนดให้กานันและผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิลาอุปสมบท หรือบรรพชาได้เป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งร้อย
ยี่สิบวัน และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๗ ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ยังคงดารงตาแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน กาหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไว้ว่า
ต้องมีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งนานที่สุด ถึง
สามสิบห้าปี ประกอบกับการกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรกาหนดระยะเวลาการอยู่ในตาแหน่งของผู้ใหญ่บ้านเป็นวาระ คราวละห้าปี และ
กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพิ่มขึ้นอีก จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ กรณีการกาหนดลักษณะต้องห้ามมิให้ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาใช้บังคับกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจา
ตาบล ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าจะพ้นจากตาแหน่งหรือครบวาระ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลให้ทา
หน้าที่แทนราษฎรควรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๕
บัญญัติให้ผู้มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้
ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว
สมควรแก้ไขอายุของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ด้วย และโดยที่การกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีสิทธิจะได้รับ
คัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน และ
กรรมการหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการออกจากตาแหน่งของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิยังบัญญัติไว้ไม่สอดคล้องกัน รวมทั้งยังไม่มี
บทบัญญัติให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบต้องออกจากตาแหน่งเมื่อ
ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตาแหน่งไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับตาแหน่งใหม่สามารถคัดเลือกตัวบุคคล
มาร่วมปฏิบัติงานในท้องที่ในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ตามความต้องการแก่การบริหารและการปกครอง
ท้องที่ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๔ ให้กานันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ยังคงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระหรือด้วยเหตุอื่น ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕ บรรดาความแพ่งซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินการของนายอาเภอก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นายอาเภอมีอานาจดาเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จตามมาตรา ๑๐๘ แห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อนถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ หรือจะดาเนินการตามกฎหมาย
อื่นที่บัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะก็ได้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปโดยรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ แต่โดยที่กระบวนการเข้าสู่ตาแหน่ง
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และบทบาทและอานาจหน้าที่ของกานันและผู้ใหญ่บ้านตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ยังมิได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมทาให้การ
ปฏิบัติงานของกานันและผู้ใหญ่บ้านไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับอานาจหน้าที่ยังมีความซ้าซ้อน
กับภารกิจและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงกระบวนการเข้าสู่
ตาแหน่ง ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และบทบาทและอานาจหน้าที่ของกานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการ
บริหารราชการแผ่นดินและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับราษฎรในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
และแนวนโยบายของรัฐ เป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีบทบาท
อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีต่าง ๆ นอกจากนี้ยังทาหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่
เกลี่ย ประนีประนอมและจัดการระงับปัญหาความขัดแย้งในท้องที่ และยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทน
ของราษฎรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อนาเสนอต่อส่วนราชการ
เพื่อให้คงมีตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใน
ทุกตาบล หมู่บ้านต่อไป จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

